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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (1) شرح كتاب التوحيد

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
أما ، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 بعد:
علن عنها مختصة باالعتقاد، وما يحتاجه وهي كما أ   - تعالىإن شاء هللا-فتتح هذه الدورة بعون هللا وتوفيقه فت  

ويناقضه، وال يخفى على أحد أهمية هذا  ومتطلباته، وما يضاده طالب العلم من مسائل االعتقاد من أنواع التوحيد
على تحقيق - وقبول األعمال كلها متوقف على تحقيقه وأساسها وأنه أصل العلوم أنه رغم أهميتهالعلم، و 

 .-توحيدال
-اإلمام الشيخ/ محمد بن عبد الوهاب  ،الدرس األول في هذه الدورة هو في شرح كتاب التوحيد لإلمام المجددو 

 وهو غني عن التعريف. ،-رحمة هللا عليه
رحمة -نظرًا لمسيس الحاجة إليه، فاإلمام  ؛-توحيد األلوهية- توحيد العبادة :وموضوع كتاب التوحيد في الجملة

ة في عصره إلى تحقيق هذا التوحيد، وأن الناس من أهل زمانه أخلوا بهذا التوحيد رأى أن الحاجة ماس   -هللا عليه
 .، بحيث وجد الشرك بأنواعه-عليه الصالة والسالم-عث فيهم الرسول حتى شابهوا من وجوه من ب  

يه من قبل المسلمين كثيرة، ولم يجحدوه، والمؤلفات ف الربوبية فهذا يعترف به المشركون وأما بالنسبة لتوحيد 
أعني توحيد -س حاجة الناس، فلم يبسط أنواع التوحيد تلم   -رحمه هللا تعالى-والشيخ حينما ألف هذا الكتاب 

 .لى ذلكإة الداعية نظرًا للحاجة الماس   ؛مثل ما بسط توحيد األلوهية -الربوبية وتوحيد األسماء والصفات
حاجتهم إليه،  فإذا رأى أن الحاجة ماسة في وقت من  ا يؤلف فيما تمس  إنم ،وكل مؤلف يريد نفع المسلمين

 األوقات إلى نوع من أنواع العلوم تصدى للتأليف فيه وبيانه، وكشف ما يلتبس على الناس فيه.
ن المؤلفات قد تبلغ المئات في فن واحد، بل في شرح كتاب واحد، فكم من تفسير ألفه المسلمون إقد يقول قائل: 

المتأخر بمؤلف  مؤلف البعض اآلخر؟ لماذا لم يكتفبعضهم ب ؟ لماذا لم يكتف-جل وعال-كتاب هللا  على
بعضهم ببعض، وقل  إلى ما شاء هللا، ولم يكتف  و المتقدم؟ ومازال العلماء يفسرون كالم هللا إلى يومنا هذا، بل 

 ، اال يمكن أن يحاط به -جل وعال- مثل هذا في شروح األحاديث، فإذا كانت التفاسير التي تشرح كتاب هللا
 فإذا وجد من الحواشي على تفسير واحد أكثر من مائة حاشية، فكيف بجميع التفاسير؟

، والحاجة مازالت داعية كتفى بتفسير الطبري عن تفسير البغوي، عن تفسير ابن كثير، عن كذا كذانه ي  : إما قال
فلذا تجدون لكل  ها؛حق   من جوانب التفسير لم توف   اهناك جانبإلى التفسير، ومازال العلماء كل من جاء يرى أن 

تفسير خصائص ال توجد في غيره، وأما التفاسير التي هي مجرد نقل من غير تحرير وال تحقيق وال تجديد، هذه 
 حكمها حكم العدم.
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جدًا، مطوالت رة شروح كثيبالبخاري مازال بحاجة إلى شرح، مع أنه شرح  وكذلك الشروح، لو قال قائل: إن  
ال هجرة بعد "قال:  -طلب منه أن يشرح البخاري -لما سئل  -رحمه هللا-ومختصرات، حتى قال الشوكاني 

 ".الفتح
 ت بفتح الباري فقط؟د  وهل معنى هذا أن الحاجة س  

رح ابن ال، فتح الباري ال يغني عن عمدة القاري، عمدة القاري ال تغني عن إرشاد الساري، وكلها ال تغني عن ش
 رجب، وهكذا.

أما بالنسبة لتوحيد األلوهية الذي صنف فيه اإلمام المجدد هذا الكتاب فالحاجة داعية، بل ماسة، والناس أحوج 
 كانت الحاجة أشد. -رحمه هللا تعالى-إلى بيانه في كل وقت، لكن في وقت الشيخ 

توحيد الربوبية، وتوحيد األسماء والصفات له أكثر المؤلفات تعالج و  ،أنواع التوحيد ألف فيها المؤلفات الكثيرة
من الواقع الذي يعيشه، من الواقع المرير الذي تقع  -رحمة هللا عليه-نصيب، وأما توحيد األلوهية فرأى الشيخ 

إلى التأليف أن الحاجة ماسة  -رحمه هللا تعالى-رأى  -تحقيق التوحيدوهو - فيه المخالفات في أصل األصول
االستقراء للنصوص ثالثة:  أنواع التوحيد، وإال فأنواع التوحيد كما قررها أهل العلم بطريق  في هذا النوع من

 توحيد الربوبية، وتوحيد األلوهية، وتوحيد األسماء والصفات.
-والرزق، اإلحياء، اإلماتة، كل هذه من خصائصه  كالخلقبأفعاله،  -جل وعال-هو توحيد هللا  :توحيد الربوبية

يدعي أحد أنه يخلق، وال يدعي أحد أنه يرزق، وال يدعي أحد أنه يحيي، إال على طريق المكابرة  ، ال-جل وعال
 .ميتمع علمه وجزمه يقينًا أنه ال يستطيع ذلك، وال أنه ي  

 قد يكون سببًا في إنقاذ حياته إذا أشرفلكنه وقد يكون سببًا في إماتته،  ،قد يكون اإلنسان سببًا في رزق مخلوق 
لكن هذا سبب، فاإلنسان حينما يتصدق من ماله الذي  -جل وعال-وأسعفه فالذي أحياه هو هللا  تعلى المو 

حينما يكتب  -جل وعال-اكتسبه وتعب عليه، هو في الحقيقة إنما أعطى من مال هللا الذي أعطاه إياه، وهللا 
ن األجل لم يتم، ولكن هذا صار ؛ أل-جل وعال-أنقذه، فالمحيي هو هللا  على يد من -حياة الغريق مثالً - الحياة

فالخالق هو هللا، وال يدعي أحد أنه يخلق نفسه أو ولده فضاًل عن غيره،  ،سببًا في إنقاذ هذا الغريق من الهلكة
ِعيَشَتُهْم{}وهو الذي كتب األرزاق وقدرها،  -جل وعال-والرازق هو هللا   .[( سورة الزخرف32] َنْحُن َقَسْمَنا َبْيَنُهم مَّ

عليه -عي ذلك، حتى وال أهل الشرك، من بعث فيهم النبي وال أحد يد   -جل وعال-حيي والمميت هو هللا والم
 .عون ذلكال يد   -الصالة والسالم

ثون، المحد  و فهذا هو الذي أشرك فيه المشركون القدامى وأما توحيد هللا بأفعال العباد وتخليص وتنقية هذا التوحيد 
هو الخالق، وهو الرازق، والمدبر، والمحيي والمميت، ال خالق غيره،  -جل وعال-ن هللا فهم وإن كانوا يعترفون بأ
جل -من أنواع العبادة إال أنهم يصرفونها أيضًا لغيره، فقد أشركوا، وإن طافوا بالبيت هلل  ئاً لكنهم وإن صرفوا له شي

جل -كه وما ملك، فهم يشركون مع هللا إال شريكًا هو لك، تمل ،إال أنهم يقولون: لبيك ال شريك لك لبيك -وعال
 ، وهذا النوع من التوحيد وجد الخلل فيه قديمًا وحديثًا.-وعال

-في العصور المتأخرة في زمنه أن الشرك في هذا النوع  -رحمة هللا عليه-يقرر  -رحمه هللا-واإلمام المجدد 
 ذا؟، لما-عليه الصالة والسالم-مما كان في زمن النبي  أشد   -رحمه هللا
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يشركون في الرخاء، لكنهم يخلصون في الشدة،  -عليه الصالة والسالم-عث فيهم النبي ألن المشركين الذين ب  
في الرخاء والشدة، تجده في أوقات  ومن بعدهم إلى يومنا هذا شركهم دائم   -رحمة هللا عليه-زمانه  اومشركو 

، في أحلك الظروف يقول ذلك، لكن القادر يا حسين، يا بدوي، يا عبد األزمات يقول: يا فالن، يا علي،
يَن َفَلمَّا  -عليه الصالة والسالم-المشركين الذين بعث فيهم النبي  َ ُمْخِلِصيَن َلُه الدِ  }َفِإَذا َرِكُبوا ِفي اْلُفْلِك َدَعُوا َّللاَّ

اُهْم ِإَلى اْلَبرِ  ِإَذا ُهْم ُيْشِرُكوَن{ األمن يشركون، وفي حال الشدة  ، يعني في حال[( سورة العنكبوت65)] َنجَّ
 يخلصون.

بينما تجد اآلن واإلنسان يتعرض إلى غرق أو حرق أو دهس أو ما أشبه ذلك يقول: يا فالن، يا فالن، فشركهم 
 .دائم في الرخاء والشدة

-فلما اشتدت الحاجة ومست بل دعت الضرورة إلى بيان هذا النوع من أنواع التوحيد خصص اإلمام المجدد 
 .-توحيد األلوهية- الكتاب في توحيد العبادة اهذ -هللا عليهرحمة 

 سم.
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

يا ذا برحمتك  ،واغفر لنا ولشيخنا والسامعين ،اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا، وزدنا علما  
 الجالل واإلكرام.

 في كتابه كتاب التوحيد: -رحمه هللا تعالى-قال اإلمام شيخ اإلسالم محمد بن عبد الوهاب 
 ."[( سورة الذاريات56)] {...}َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ  باب قول هللا تعالى:"

 بسم هللا الرحمن الرحيم كتاب التوحيد، وقول هللا تعالى. :على طول
 هللا تعالى؟باب قول طالب: 

 الترجمة هكذا؟
 إي نعم.طالب: 

يعني هل كتاب التوحيد ترجمة كبرى يندرج تحتها : "بسم هللا الرحمن الرحيم كتاب التوحيد وقول هللا تعالى"
بيان معنى  -هذه الترجمة- جميع األبواب الالحقة أو أنها ترجمة خاصة بهذا الباب، ويكون المراد بهذا الكتاب

 ؟التوحيد
 كتاب التوحيد قبل البسملة أو بعدها؟ اآلن هل

 طالب: في عدة نسخ بعد البسملة.
 يعني كتاب التوحيد هل هو عنوان للكتاب كله، أو عنوان لهذا الباب؟

 طالب:.......
 ."بسم هللا الرحمن الرحيم كتاب التوحيد" :التي في أيدينا من الطبعات القديمة كلها لكن النسخ هإي

 سم أو قسيم لهذا الباب؟وهل التراجم الالحقة ق
 ؟"{...}َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ  باب قول هللا تعالى:"مقتضى كالمه أنه  ألن

 طالب: إي نعم.
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 يش هو؟إهاه، 
 طالب:.......

 ما في باب أصاًل.
 طالب:.......

 ؟ماذا
 طالب:.......

 قال؟ ماذا، ..فتح المجيد
 ."يدكتاب التوح": -رحمه هللا تعالى-طالب: يقول المصنف 

عنوان الكتاب كاماًل، وأن جميع األبواب الالحقة مندرجة  "كتاب"كأنهم رأوا أن  :"كتاب التوحيد وقول هللا تعالى"
  ؟هذا كتاب ويتلوه كتب، نعم ......تحت هذا العنوان الكبير، ويدل على ذلك كلمة كتاب، 

 طالب:.......
 كيف؟ 

 طالب:.......
ته أبواب، وهذه األبواب أقسام لهذا الكتاب وأنواع له، وعلى كل حال الطبعات ألصبح قسيمًا، لكنه كتاب واحد تح

هذه الترجمة لويكون المراد بهذا الكتاب في  :"بسم هللا الرحمن الرحيم كتاب التوحيد وقول هللا تعالى"القديمة كلها 
 الخاصة وما تحتها من آيات وأحاديث في بيان معنى التوحيد.

 .......طالب:
 وان الكتاب بالكامل: كتاب التوحيد الذي هو حق هللا على العبيد.اآلن عن

ما حق العباد على هللا، وما حق هللا على "وقوله: الذي هو حق هللا على العبيد مأخوذ من الحديث الذي يأتي 
 ؟"العباد

كبر للكتاب، ثم بعد األحقه عليهم التوحيد، ولذلك قال: كتاب التوحيد الذي هو حق هللا على العبيد، هذا العنوان 
 ما فيه إشكال؟ هذا فيه إشكال أو :"بسم هللا الرحمن الرحيم كتاب التوحيد"ذلك قال: 

وقول هللا تعالى، لقلنا: إن المراد بالترجمة باب معنى الكتاب تقدم الذي هو العنوان، ولو كان باب التوحيد 
 باقي؟ ضمن الترجمة، اإلشكال زال أولت معناه الذي تشرحه اآليات واألحاديث التي أدخ أوالتوحيد، 

 ..يعني التصرف هذا الموجود من بعض الطابعين.
 طالب:.......

 ؟ماذا
 : اآلن قال: كتاب التوحيد الذي هو حق هللا على العبيد، ثم بعد ذلك مقدمة من وضع المحقق، مباشرة

نَس ِإَّلَّ لِ باب قول هللا تعالى: " أين البسملة التي ذكرها ف :[( سورة الذاريات56)] ْعُبُدوِن{يَ }َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإلِْ
؟ المحقق اكتفى بها في مقدمته هو، واألصل أنها موجودة، موجودة في كالم المؤلف -رحمه هللا تعالى-المؤلف 

 إال إذا كان مثل بعض المحققين يكتفي بالبسملة المرسومة بطريقة مزخرفة في أول صفحة يراها أنها هي البسملة
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؟ ثم بعد ذلك بعد هذه البسملة قال: بسم هللا الرحمن -رحمه هللا-في الكتاب، هل هذه تكفي عن بسملة الشيخ 
ال شك أن ، "باب قول هللا تعالى": ثم بعد ذلك -للمحقق نفسه- الرحيم مقدمة كتاب التوحيد، ثم جاء بكالم له

 .هذا خلل في التحقيق
 هاب وما بعده كلها أبواب، وليس لهذا الكتاب قسيم وال قسائم، يكون فيفي ترجمة كت قد يقول: إن هناك إشكاالً 

إشكال، هذا العنوان األصلي للكتاب، فالمفترض أن يكون هنا باب كاألبواب الالحقة، نعم من حيث الترتيب 
 ها، المنهجي للتأليف يمكن أن يقال هذا، لكن األصل إبقاء كتب أهل العلم على الوضع الذي تركه مؤلفوه علي

 طالب:.......
 كتاب التوحيد  "بسم هللا الرحمن الرحيم"أدري، فيها شك، كأن الكتاب ال عنوان له، يعني من األصل  ال

 بدون عنوان.
 طالب:.......

 ال توجد مقدمات اال ال، اتفاق
 طالب:.......

 يذكر الشيخ مقدمة؟ ، ولذلك تكلموا لماذا لم...ال توجد مقدماتهذه يذكرها بعض النساخ، أما األصل أن 
 طالب:.......

 يعني نسخة معتمدة.
 طالب:.......

 من الذي يقول هذا؟
 طالب:.......

 .نعم
 طالب:.......

على كل حال أكثر الشراح يشرحون على هذا األساس أن الكتاب ليست له مقدمة، وأنه نظير صنيع اإلمام 
رف الذي وضعه هذا المحقق، يعني لم يذكر كتاب على هذا أكثر النسخ، المقصود أن مثل هذا التص، البخاري 

التوحيد إال في ترجمة العنوان األصلي للكتاب وال كررها مرة ثانية، بدءًا بها في مقاصد الكتاب هذا ال شك أنه 
وإن كان من حيث الناحية المنهجية أن الكتاب هو العنوان األكبر للكتاب، وما بعده ينبغي أن  ،غير مرضي

 ."بسم هللا الرحمن الرحيم كتاب التوحيد" :الطبعات القديمة كلهاكن يكون أبواب، ل
 نعم.

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 كتاب التوحيد

نَس ِإَّلَّ ِلَيْعُبُدوِن{قول هللا تعالى:  }َوَلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُكلِ  ُأمٍَّة وقوله: ، [( سورة الذاريات56)] }َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإلِْ
ُسوَّل   َ َواْجَتِنُبوْا الطَّاُغوَت{رَّ }َوَقَضى َربَُّك َأَّلَّ َتْعُبُدوْا ِإَّلَّ ِإيَّاُه َوِباْلَواِلَدْيِن ، وقوله: [( سورة النحل36)] َأِن اْعُبُدوْا َّللا 
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َم َربُُّكْم َعَلْيُكْم َأَّلَّ ُتشْ ، وقوله: [( سورة اإلسراء23)] ِإْحَسان ا{ ( سورة 151)] ِرُكوْا ِبِه َشْيئ ا{}ُقْل َتَعاَلْوْا َأْتُل َما َحرَّ
 .[األنعام

َ َوََّل ُتْشِرُكواْ وقوله:   .[( سورة النساء36)] ِبِه َشْيئ ا{ }َواْعُبُدوْا َّللا 
 هذه بعدها يا شيخ.طالب: 

 كيف؟
 بعدها.طالب: 

َ َوََّل ُتْشِرُكوْا ِبِه َشْيئ ا{ وقوله: }َوَقَضى َربَُّك َأَّلَّ َتْعُبُدوْا ِإَّلَّ ِإيَّاُه َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَسان ا{  .}َواْعُبُدوْا َّللا 
 ؟؟.....طالب: ما في قوله تعالى

 .{}ُقْل َتَعاَلْوْا َأْتلُ  بعدها
 طالب:.......

 هاه؟
 طالب:.......

 هاه؟
 طالب:.......

 عطفسيأتي هل هو استئناف أو 
 نعم.

َم َربُُّكْم َعلَ }وقوله:  ا{ُقْل َتَعاَلْوْا َأْتُل َما َحرَّ َ َوََّل وقوله:  ،[( سورة األنعام151)] ْيُكْم َأَّلَّ ُتْشِرُكوْا ِبِه َشْيئ  }َواْعُبُدوْا َّللا 
 .[( سورة النساء36)] ُتْشِرُكوْا ِبِه َشْيئ ا{

 عليها التي -صلى هللا عليه وسلم- محمد وصية إلى ينظر أن أراد من": -رضي هللا عنه- مسعود ابن الق
َم َربُُّكْم َعَلْيُكْم َأَّلَّ ُتْشِرُكوْا ِبِه َشْيئ ا{ :لىتعا قوله فليقرأ خاتمه  إلى، [( سورة األنعام151)] }ُقْل َتَعاَلْوْا َأْتُل َما َحرَّ
ُبلَ : قوله ا َفاتَِّبُعوُه َوََّل َتتَِّبُعوْا السُّ  .[( سورة األنعام153)] {}َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيم 
 :لي فقال ،حمار على -صلى هللا عليه وسلم- النبي رديف كنت" :قال -نهرضي هللا ع- جبل بن معاذ عن
 هللا حق)) :قال ؟أعلم ورسوله هللا :قلت ؟((هللا على العباد حق وما العباد على هللا حق ما أتدري  ،معاذ يا))

 يا :قلت ((يئا  ش به يشرك َّل من يعذب َّل أن هللا على العباد وحق ،ا  ئشي به يشركوا وَّل يعبدوه أن العباد على
 ."[الصحيحين في أخرجاه] ((فيتكلوا تبشرهم َّل)) :قال ؟الناس أبشر أفال ،هللا رسول

 اقرأ المسائل؟
 فيه مسائل:"

 .واإلنس الجن خلق في الحكمة
 األولى، األولى.

 .واإلنس الجن خلق في الحكمةاألولى: "
 .فيه الخصومة ألن؛ التوحيد هي العبادة أن: الثانية
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 .[( سورة الكافرون 3)] }َوََّل َأنُتْم َعاِبُدوَن َما َأْعُبُد{: قوله معنى ففيه، هللا يعبد لم به يأت لم من أن: الثالثة
 .الرسل إرسال في الحكمة: الرابعة

 .أمة كل عمت الرسالة أن: الخامسة
 .واحد األنبياء دين أن: السادسة
}َفَمْن َيْكُفْر  :تعالى قوله معنى ففيه؛  بالكفر بالطاغوتَّل تحصل إَّلَّ  هللا عبادة أن: الكبيرة المسألة: السابعة

 .[( سورة البقرة256)] اآلية {...ِبالطَّاُغوتِ 
 .هللا دون  من بدعُ  ما كل في عام الطاغوت أن: الثامنة
 .السلف عند األنعام سورة في المحكمات اآليات ثالث شأن عظم: التاسعة
 .كالشر  عن النهي: هاأوَّل: مسائل عشر وفيها
 .مسألة عشرة ثماني وفيها، اإلسراء سورة فيالمحكمات  اآليات: العاشرة

 ثماني عشرة.
ا آَخَر َفَتْقُعَد َمْذُموم ا مَّْخُذوَّل {: بقوله هللا بدأها وفيها ثماني عشر مسألة ِ ِإَله  ( سورة 22)] }َّلَّ َتْجَعل َمَع َّللا 

ا آَخَر َفُتْلَقى ِفي َجَهنََّم َمُلوم ا مَّْدُحور ا{}َوََّل َتْجَعْل َمَع َّللا ِ  :بقوله وختمها ،[اإلسراء  ،[( سورة اإلسراء39)]  ِإَله 
( سورة 39)] }َذِلَك ِممَّا َأْوَحى ِإَلْيَك َربَُّك ِمَن اْلِحْكَمِة{: بقوله المسائل هذه شأن عظم على سبحانه هللا ونبهنا
 .[اإلسراء
  ..التي النساء سورة آية: عشر الحادية

 ة عشرة.الحادي
 أحسن هللا إليك.

َ َوََّل : بقوله تعالى هللا بدأها، العشرة الحقوق  آية تسمى التي النساء سورة آية: عشرة الحادية }َواْعُبُدوْا َّللا 
 .[( سورة النساء36)] ُتْشِرُكوْا ِبِه َشْيئ ا{

 .موته عند -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول وصية على التنبيه: عشرة الثانية
 .علينا هللا حق معرفة: عشرة لثةالثا

 .حقه أدوا إذا عليه العباد حق معرفة: عشرة الرابعة
 .الصحابة أكثر يعرفها َّل المسألة هذه أن: عشرة الخامسة
 .للمصلحة العلم كتمان جواز: عشرة السادسة
 .يسره بما المسلم بشارة استحباب: عشرة السابعة
 .هللا رحمة سعة على اَّلتكال من الخوف: عشرة الثامنة
 ".أعلم ورسوله هللا": يعلم َّل عما ولؤ المس قول: عشرة التاسعة
 .بعض دون  بالعلم الناس بعض تخصيص جواز: العشرون 
 .عليه اإلرداف مع الحمار لركوب -صلى هللا عليه وسلم- تواضعه: والعشرون  الحادية
 :والعشرون  الثانية
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 الثانية  كلها مرفوعة.
 .الدابة على اإلرداف جواز :والعشرون  الثانية
 .-رضي هللا عنه– جبل بن معاذ فضيلة: والعشرون  الثالثة
 ."المسألة هذه شأن عظم: والعشرون  الرابعة

 هذا يقول: متى سيبدأ الدرس األول، هل سيكون مثل اليوم؟
ربع  يعني بعد الصالة مباشرة يبدأ الدرس األول لمدة الساعة أو ساعة وربع، ثم يحصل بعد ذلك راحة لمدة

ليتمكن األخوة من أذكار المساء، وأما  ؛ساعة، ثم يستأنف الدرس الثاني وينتهي قبل أذان المغرب بربع ساعة
 الدرس الثالث فهو بين الصالتين.

يقول هذا: أتمنى أن يكون الشرح كشرح عمدة األحكام من حيث السرعة واإللمام بالفائدة، من حيث السرعة 
 واإللمام بالفائدة؟

أقوالهم، منهم من يريد  فيهاسألة يعني طرحت كثيرًا في جميع الدروس، ويختلف فيها اإلخوان وتتباين هذه الم
إذا كان الباب طوياًل فإنا نكتفي بباب واحد، وإذا كان  يعني البسط، ومنهم من يريد االختصار، لكننا في الغالب

 وال مختصرًا مخل. طويالً متوسطًا ال  -بإذن هللا-قصيرًا ضممنا إليه آخر، والشرح سيكون 
 يقول: ما رأيك بكتاب فتح الحميد شرح كتاب التوحيد لعثمان بن منصور وهل يختصر أو يجرد؟

أطول الشروح، و ظل حبيسًا لم ينشر كبقية الشروح؛ نظرًا لما  -بل هو بدون تردد-هذا الشرح هو يكاد أن يكون 
: إن الكتاب يشتمل على شيء من ذلك، ومنهم من لو خالف مع أئمة الدعوة، منهم من يقصف به مؤلفه من و  

يقول: الكتاب ال إشكال فيه، طال البحث والجدال فيه، ثم في األخير حقق الكتاب وطبع ونشر، وواقع الكتاب 
نه بينه وبين أئمة الدعوة شيء من النفرة، وال يمنع هذا ئد كثيرة، لكنه كما قيل عن مؤلفه: إيدل على أن فيه فوا

 دة منه، وما كان فيه من حق فهو مقبول، وما كان فيه مما يخالف الحق فهو مردود.من اإلفا
 ما الشروح المعتمدة للكتب التي سوف تشرح؟

ي بشروح كثيرة جدًا، منذ تأليفه إلى يومنا هذا وهو هذا الكتاب أعني كتاب التوحيد حظ أواًل: -الشروح المعتمدة-
أو ذهب أدراج الرياح  ،أو سجل عنه ،سواًء كتب شرحه أو أماله ،يشرح، وما من عالم إال وقد تصدى لشرحه

وقد شرح لهم كتاب التوحيد، وال يوجد طالب علم إال  قبل التسجيل، لكن ال يوجد عالم تصدى لتعليم الناس، إال
ى التي يبن واألسسوقد حفظ كتاب التوحيد؛ ألنه من الكتب المهمة األصلية في هذا الباب، يعني من القواعد 

من -، كثير من بيوت المسلمين في توحيد األلوهية الذي يخفى أمره على كثير من الناس عليها هذا الفن؛ ألنه
إجمااًل ألبواب هذا  -حتى العوام-فلذا يتعين تعليم الناس  يقع في الشرك األكبر وهو ال يدري؛ -عوام المسلمين
نعم يكفيهم التقليد، لعوام من أهل العلم، اإلشكال أن ا التفاصيل التي يتلقاها طالب العلمب لم يكنالكتاب، ولو 

مية، وفي بيوتهم من ويكفيهم اإليمان اإلجمالي، لكن مع ذلك ال يجوز أن يقعوا في خلل وهم في أوساط عل
أن يخص المعلم أو المتعلم أقرب الناس إليه، وأحب الناس إليه، بشيء مما ينفعهم ولذا من البر  يحسن تعليمهم؛

 .همفي دين
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من ال يقرأ حرفًا من القرآن، حتى الفاتحة، وفي بيوتهم أفراد ممن  اإناثو  امع األسف أنه يوجد من كبار السن ذكور 
، من أبر البر أن تعلم أباك سورة أو سور من ئاً يحفظ القرآن، أو يقرأ القرآن بالتجويد، ومع ذلك ال يقدم لهم شي

 المرء. يصح به إسالم   حتاج إليه مماالقرآن، أو أمك، وأيضًا ما ي  
–هل يتصور أن امرأة عاشت في بيئة محققة للتوحيد، ودولة قامت على التوحيد، أن تسمع محاضرة من داعية 

 أ بها هذه المرأة في أذكار النوم؟ تحذر من كلمة شركية وتبد -امرأة 
يعلم عوام المسلمين هذه بها، أليس من أبر البر أن  تما تفهم، سمعت هذه الكلمة وحفظتها فبدأهذه المرأة 

 العقائد التي تنجيهم من النار؟
لكن لماذا ننتظر أن يموت الوالد أو الوالدة على شيء من الشرك ولو لم يكن أكبر، ثم  ،قد يعذر المرء بجهله

 ؟لماذا ال نعلمه ما يصحح اعتقاده ؟نقول بعد ذلك: نعذره بجهله
لبعيد دون القريب فهذا يشك في وإذا كان نفع العالم ل -معلمينبل بال- والبيوت وهلل الحمد مملوءة بالمتعلمين

ن هذا : إ، ونجد أوالده ما استفادوا منه، هل نقولإخالصه، لكن قد يوجد من الكبار من يتصدى لتعليم الناس
 ، أو أنه حاول وما استطاع؛ ألن الهداية بيد هللا؟قصر في حقهم

 نعم هذا هو المظنون بأهل العلم.
هو بعيد عنه من جهة  يلقن شيخًا كبيرًا في فجر يوم الجمعة بعد الصالة سورة الكهف كلمة كلمة، ورأيت شاباً 

ال نفعل هذا مع النسب، لكن رأى أنه محتاج فإلى أن طلعت الشمس وهو يلقنه سورة الكهف كلمة كلمة، فلماذا 
 أقرب الناس إلينا؟

ت يمينًا ثم يلتف ،مؤذن أول ما يحضر إلى المسجدال جد األب يحضر إلى المسجد، بل تجدتقرأ، ت التجد األم 
ألنه ال يقرأ القرآن، مثل هذا أليس من أعظم البر أن يعكف الولد على تعليمه بعض وشمااًل ال يتكلم بكلمة؛

 ؟ثل هذا الفراغ ويكتب بها األجورالسور التي يقضي بها م
 غاية، يعني في غاية األهمية.بالفهذا من األهمية 

رح شروحًا كثيرة منها بل ما يعد من أوائلها: تيسير العزيز الحميد، للشيخ سليمان بن عبد هللا بن ب ش  هذا الكتا
به عند إبراهيم باشا  شيو  ، -رحمه هللا-هـ، شاب 1233هـ، المتوفى سنة 1200لمولود سنة اإلمام المجدد، ا

رحمه -مالهي واألصوات التي يكرهها فأمر الجنود أن يطلقوا عليه الرصاص فقتلوه، بعد أن غاضه بإحضار ال
 كمل، وإال فهو شرح موسع إلى باب ما جاء في المصورين.، هذا أول الشروح لكنه لم ي  -هللا

ثم جاء الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن اإلمام المجدد، فاختصر وهذب هذا الشرح وأكمله في كتاب من أنفع 
تيسير العزيز الحميد ما ال يحتاج إليه من تكرار واستطراد )فتح المجيد( فحذف من  :الشروح لهذا الكتاب اسمه

 .وما أشبه ذلك، وأضاف ما تمس الحاجة إليه، وشروح ال تكاد تحصر وحواشي
)قرة عيون الموحدين(، وهو لصاحب  :ومن هذه الشروح وهو شرح مختصر، وهو في غاية األهمية والنفع اسمه

 واألول مطول. ،مختصرفتح المجيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وهو 
نشره يتأخر، ثم نشر أخيرًا، وهو كتاب موسع كما ذكرنا، وفيه ما فيه مما جعل  ،ومنها شرح عثمان بن منصور

للشيخ حمد بن عتيق، ومنها حواشي  (إبطال التنديد: )مثل ،وهناك شروح أيضًا مختصرة من الشروح السابقة
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، للشيخ عبد الرحمن بن سعدي (مقاصد التوحيد)حمدان، ولشيخ عبد الرحمن بن قاسم، والشيخ سليمان بن ل
وعلى كل حال مثل ما ذكرنا ما من عالم إال وله بصمة على هذا الكتاب، شرح هذا الكتاب إما بشرح مكتوب أو 

 مسجل، أو متلقى في صدور الطالب.
ر من الشراح أهمل عنى ببيان المسائل وشرحها وتوضيحها، كثيي   -على ذكره-شرح الشيخ سليمان بن حمدان 

 .الكالم عليها، وهي في غاية األهمية، هي استنباط الشيخ بدقته من النصوص السابقة
ما تقدم من النصوص، فالشيخ سليمان  بعض المسائل قد يحتار فيها القارئ ال يجد لها رابطًا واضحًا بينًا وبين

 بن حمدان حرص على بيان هذه المسائل.
، -رحمه هللا-سهلة وميسرة، كتبت على هذا الكتاب منها: شرح الشيخ ابن عثيمين هناك شروح أيضًا مبسوطة وم

 وشرح الشيخ صالح الفوزان، وشروح كثيرة يعرفها طالب العلم، وهي موجودة ومتداولة، هذا بالنسبة لهذا الكتاب.
الشيخ حافظ  ،هفالشرح المعروف المتداول هو شرح المؤلف، شرح الناظم نفس (سلم الوصولـ)وأما بالنسبة ل

 ، بإفاضة شرح كتابه.الحكمي اسمه )معارج القبول(، هذا شرح ال مزيد عليه، حقيقةً 
في شرح مطول جدًا، في مجلدين اسمه: )لوامع األنوار البهية وأما بالنسبة لعقيدة السفاريني فشرحها مؤلفها 

هذا الشرح مطول موسع، ولذا احتاج  ،وسواطع األسرار األثرية في شرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية(
شرحه مطبوع، ووضعه مثل وضع عثمان و إلى اختصار، فاختصره شخص يقال له: محمد بن علي بن سلوم، 

إنه بينه وبين أئمة الدعوة شيء من النفرة، واختصر شرح السفاريني على عقيدته الشطي  :بن منصور، قيل عنه
، للشيخ حسن (هية بشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضيةلوامع األنوار البمختصر : )في كتاب اسمه

 ولذا قد ال يوجد إذا بحث عنه. من ثمانين سنة، مطبوع في دمشق؛شطي الحنبلي، وهذا مطبوع قديمًا، ال
وأيضًا اختصر لوامع األنوار الشيخ محمد بن مانع، واقتصر منه على حاشية توضح ما يحتاج إليه من ألفاظ 

 .روح كلها مطبوعة ومتداولة، والشالمتن
شرح هذه العقيدة بشرح مبسوط, وواضح جدًا، يفهمه المتوسط من طالب  -رحمه هللا-وأيضًا الشيخ ابن عثيمين 

 .في تذليل العلم لطالبه -رحمه هللا-العلم، على عادته وطريقته 
ح و بين حين وآخر بهذه الشر  ، وهناك شروح أيضًا تخرج تباعًا والمطابع ما زالت تتحفنافيعتنى بهذه الشروح

 النافعة الماتعة.
حضور جميع يقول: هل الدروس في هذه الدورة الصيفية مرتبطة ببعض من حيث الشرح لعدم استطاعة 

 الدروس؟
كتاب التوحيد، وإن كان هناك تشابه كبير في مباحث بكل كتاب له شرحه الذي يستقل به، وال ارتباط للسفارينية 

 ي بين سلم الوصول وكتاب التوحيد.الدرس األول والثان
 :-رحمه هللا تعالى-يقول 

حيث افتتح  -جل وعال-بالبسملة اقتداًء بكتاب هللا  -رحمة هللا عليه-ابتدأ المؤلف  :"بسم هللا الرحمن الرحيم"
بها، وأجمع الصحابة على كتابتها في المصحف على خالف بينهم هل هي آية أو ليست بآية، مع إجماعهم 

ورة التوبة، وهل هي آية من الفاتحة أو من جميع سورة النمل، وليست بآية من سنها آية أو بعض آية من على أ
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أو آية ال من سورة بعينها، بل نزلت آية للفصل بين السور، وهذا ما يختاره شيخ اإلسالم، والخالف  ؟السور
 موجود مزبور في مكانه.

هو يفتتح رسائله بالبسملة، كما في كتابه لهرقل ف -الصالة والسالمعليه -اقتداًء بالقرآن العظيم، وبسنة النبي 
وإذا كان القرآن جمع فيه بين البسملة والحمدلة فإن الرسائل النبوية ، عظيم الروم، وغيره، كلها مفتتحة بالبسملة

 .تفتتح بالبسملة فقط، والخطب النبوية تفتتح بالحمدلة
فيه حمدلة في أكثر النسخ، وإن وجد في بعضها كما أشار بعض  والكتاب الذي بين يدينا فيه بسملة وليس

، حيث -رحمه هللا تعالى-الشراح وبعض المحققين إال أن أكثر النسخ ليس فيها حمدلة كما صنع اإلمام البخاري 
 افتتح كتابه ااعتبر الكتاب بمثابة الرسالة لطالب العلم، والرسائل تفتتح بالبسملة فقط، مع أن اإلمام مسلم

 .بخطبة، بين فيها منهجه وصدرها بالحمدلة كالخطب؛ ألن الخطبة للكتاب
وعلى كل حال األمر في هذا سهل، فإذا حصل االبتداء بذكر هللا مما هو أعم من البسملة والحمدلة كفى، لكن 

 .ىالجمع بينهما كما حصل في القرآن أول
، ((بحمد هللا)): في رواية رحمن الرحيم فهو أبتر(())كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه ببسم هللا الجاء في الحديث: 

، إلى غير ذلك من األلفاظ التي حكم ((بحمد هللا والصالة على نبيه)): ، وفي رواية((بذكر هللا)): وفي رواية
بجميع الطرق حكموا عليها بالضعف وأنه ال يثبت منها شيء، وإن و  ،عليها بعض العلماء بجميع هذه األلفاظ

 .صالح والنووي وجمع من أهل العلم لفظ الحمد فقط، وحكموا عليه بالحسنأثبت ابن ال
 لة والحمدلة، وإن كان بعض المعاصريناء بالقرآن يقتضي هذا، يقتضي أن نفتتح بالبسموعلى كل حال االقتد

ممن ضاق نظره لما رأى بعض العلماء يضعف الحديث بجميع طرقه وألفاظه قال: إننا ال نعمل بحديث 
 ؛ ألنه ال يعمل بالضعيف.ال نعمل بأحاديث ضعيفة، فجرد كتابه من البسملة والحمدلة ،ضعيف،

 اد بعضهم حتى قال في مقدمة كتابه: كانت الكتب التقليدية تفتتح بالبسملة والحمدلة.بل ز 
 وهو في الحقيقة أجهل من الجاهل. هذا جهل مركب، يزعم أنه يعرف

شكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، قال: سبحان هللا أنت ما نظيره من سمع من يقول: رب أوزعني أن أ
 وصلت األربعين كيف تقول هذا الكالم، نعم.

لعائشة إذا  -عليه الصالة والسالم-، قول النبي عني على ذكرك وشكركاللهم أ وسمع بعضهم من يقول: 
 .؟!أنك في ليلة القدرقال: تظن  ،))اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني((صادفت ليلة القدر: 

 :هذا جهل، يعني إذا ربط شيء بشيء ال يقتضي تخصيصه به، لكن قد يكون من بلغ األربعين أولى أن يقول
رب  بة له اكتملت، وال يمنع أن يقول الشاب الكبير والصغير؛ ألن النعمة بالنسهذه الكلمة ممن لم يبلغها

فقد تمت عليه النعمة؛ ألن الشكر يقتضي المزيد، فكون ألهم الشكر  أوزعني، يعني ألهمنى أن أشكرك، إذا
من يفتتح على هذا جهل، كما أن من يستدرك  ،ا يبلغ األربعينرب أوزعني ولم   :اإلنسان يستدرك على من يقول

أليس  ال بهذا الحديث؟إيعني هل المسألة ال تثبت  ..،كتابه بالبسملة والحمدلة لمجرد تضعيف من ضعف
 ؟-عليه الصالة والسالم-تداء بكتاب هللا وسنة نبيه قلبداءة بها ابا

 .إن لم يثبت القول ثبت الفعل



 12 

ونظير ذلك شخص جلس بعد صالة الصبح يذكر هللا حتى ارتفعت الشمس ثم صلى ركعتين، فتجد من يقول له: 
 تجلس والحديث ضعيف؟  لماذا

ض أن الحديث ضعيف، لكن بعض الناس أنه كان يجلس، هذا على افترا -عليه الصالة والسالم-ثبت من فعله 
إذا سمع شيئًا لم يحسن تطبيقه، والناس بأمس الحاجة إلى معرفة السنة، وإلى فقه السنة، وفقه تطبيق السنة؛ ألن 

 .بعض الناس قد يعرف السنة، لكن ال يحسن تطبيق السنة، وال يفقه تطبيق السنة
يقول:  -رحمة هللا عليه-دلة، لماذا؟ ألنه سمع الشيخ األلباني فتتح بالبسملة والحميقول: كانت الكتب التقليدية ت  

 ".إن الضعيف ال يعمل به في جميع أبواب الدين"، وسمع الشيخ يقول: "الحديث بجميع طرقه وألفاظه ضعيف"
وهذا الذي قال هذا الكالم ليس من طالب الشيخ، وال من المعروفين عن األخذ عن الشيخ، طالب الشيخ ال  

كانت الكتب التقليدية "أنا قرأتها في كتاب من الكتب يقول:  ،بالحرف مثل هذا الكالم؟ لكن وجد من يقوليقولون 
 معناه؟ ما"، تفتتح بالبسملة والحمدلة

 تتابعوا عليه يقلد بعضهم بعضًا من غير أصل وال أثارة من علم، وهذا جهل مركب. فعل أن هذا مجرد
لى البسملة مذكور في الشروح وفي التفاسير وغيرها، في كالم طويل جدًا الكالم ع ":الرحمن الرحيمبسم هللا "

ا تكلمنا عليها مرارًا في مناسبات نألهل العلم، في كل كلمة من كلماتها األربع، فلسنا بحاجة إلى أن نكرره، مع أن
 كثيرة.
 :-رحمه هللا-يقول 

كتاب األصلي كتاب التوحيد، وهل هذه ترجمة داخل عنوان ال :كتاب التوحيد مثل ما ذكرنا سابقاً  ":كتاب التوحيد"
 ؟وقول هللا تعالى هي معطوفة على التوحيد ،العنوان األصلي أو أنها هي العنوان األصلي

لى، باب كذا وقول هللا تعا :يعني كتاب التوحيد وكتاب قول هللا تعالى، هذا األصل، مثل ما يقول البخاري 
 استئنافية.الواو  وبعضهم يرفعها بناًء على أن

ه المكتوب والكتاب المراد ب والمصدر والمادة بجملتها تدل على الجمع ،وكتابة كتاباً  يكتب كتب مصدر :الكتابو 
 .الجامع لمسائل التوحيد

ا التوحيد: جعل الشيء واحدًا، ولذا جاء في الحديث المروي في السنن لم  ، د توحيداً د يوح   مصدر وح   :والتوحيد
د وأشر بأصبع عب  من ت  يعني أفرد  :د((د، أح   ))أح   : -عليه الصالة والسالم-يه فقال النبي تشهد أشار بأصبع

 المعبود واحد. واحدة؛ لإلشارة إلى أنه واحد،
 .الواو هذه عاطفة، والعطف على نية تكرار العامل، فكأنه قال: وكتاب قول هللا تعالى ":وقول هللا تعالى"

نَس ِإَّلَّ ِلَيْعُبُدوِن{قول هللا تعالى: و " نا ورفعنا القولها استئنافية ضمموإذا قلنا: أن ( 56)] }َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإلِْ
اآلية تدل على الغاية والهدف الذي من أجله خلق هللا الجن واإلنس، وهي  :"ِإَّلَّ ِلَيْعُبُدوِن{}". "[سورة الذاريات

يد، واآلية تدل على العبودية؛ ألنه جاء تفسير بعض السلف تحقيق العبودية هلل تعالى، يعني الكتاب كتاب التوح
 .يعني ليوحدون   :ِإَّلَّ ِلَيْعُبُدوِن{}

المراد به العبادة: وهي اسم جامع لكل ما يحبه هللا من األقوال واألفعال الظاهرة  :ِلَيْعُبُدوِن{}يعني إذا قلنا: 
 .والباطنة
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 ؟..، هاهصارت داللة اآلية على الترجمة التي هي التوحيد
 طالب:.......

 ؟طابقةم
 طالب:.......

؛ ألنها أعم من فالعبادة متضمنة للتوحيد ،، نعم، نعم بداللة التضمنليوحدون  :ِإَّلَّ ِلَيْعُبُدوِن{} :المطابقة لو قلنا
 .التوحيد؛ ألن العبادة تشمل العبادات البدنية والقلبية

نَس ِإَّلَّ ِليَ " هذه هي الغاية العظمى من خلق الجن واإلنس، وإذا تخلى الواحد من  :"ْعُبُدوِن{}َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإلِْ
الجن واإلنس من المكلفين منهم عن تحقيق هذه الغاية صار ال فرق بينه وبين سائر المخلوقات، ال فرق بينه 

، ولذا يقول الكافر ون يؤاخذإال أن التبعة عليه أعظم؛ ألن غير المكلفين ال يعاقبون وال  ،وبين البهائم غير المكلفة
( 40)] }َيا َلْيَتِني ُكنُت ُتَراب ا{حينئذ يقول الكافر: فتصاص منها والمقاصة تكون ترابًا، قحينما يرى البهائم بعد اال

 .[سورة النبأ
األمانة التي عجز عن حملها السماوات واألرض، وحملها اإلنسان، فهو ولية العظيمة، ؤ فالمكلف عليه هذه المس

مآله إلى العذاب  أن يحقق هذا الهدف، إذا لم يحقق هذا الهدف فإنف بهذه العبودية من غير اختيار، ال بد مكل
 كل بقدره وبحسبه، وبحسب ما يخل به من فروع هذه العبودية. -نسأل هللا السالمة والعافية-
نَس ِإَّلَّ ِلَيْعُبُدوِن{" يقول قائل: إن الجن واإلنس لهم وظائف في هذه هذا حصر، وقد  :"}َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإلِْ

الحياة غير العبادة، وإذا نظرت بأحوال الناس وجدت أن العبادة بالنسبة ألوقاتهم إنما تستغرق جزءًا يسيرًا ال سيما 
هذه التكاليف إلى بقية وقته نسبة يسيرة، إذا اقتصر على الواجبات، وترك ما ال يؤاخذ بتركه فإن نسبة فعل 

 ؟ة كم تأخذ عليه في اليوم والليلةوالصال
الصيام يأخذ عليه واحد على اثنا عشر ، ساعة أو ساعتين من أربعة وعشرين ساعة، هذا ما يتكرر في كل يوم

وهو مخلوق لتحقيق العبودية، وتجد أكثر الوقت عنده في أمر ، وهكذا ،من عمره، الحج في عمره مرة واحدة
س بالعبادة في جميع أحواله، وإذا التفت إلى شيء من أمور دنياه فإنما هو من دنياه، لكن األصل أن المسلم متلب

ْنَيا{ :أجل تحقيق هذه العبودية؛ ألنه ال يمكن أن يحقق العبودية إال بامتثال ( سورة 77)] }َوََّل َتنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ
))تعس هذه الدنيا، صار عبدًا للدنيا، ، لكن إذا استغرق وقته وجهده في أمور الدنيا، وجعل الدين تبع ل[القصص

وهو تحقيق العبودية  بتحقيق الهدف الذي من أجله خلق، وحينئذ يكون مخالً  ،عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار((
 هلل تعالى.

نَس ِإَّلَّ ِلَيْعُبُدوِن{" أكثر من ن ساعة أو عشرو ألنه يستشكل بعض الناس يقول: الناس  :"}َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإلِْ
 !!عشرين ساعة في غفلة

نقول: المسلم األصل فيه أن ال يغفل عما خلق له، وإذا كان على باله تحقيق العبودية صار في عبادة، وإذا كان 
ينتظر الصالة فهو في صالة، وإذا نام من أجل أن يتقوى على طاعة هللا فهو في طاعة، وإذا أكل من أجل أن 

فتصير أعماله كلها بما في ذلك ما نفعه محسوس، يكون كله من باب  ،يتقوى على الطاعة فهو في طاعة
 تحقيق هذه العبودية؛ ألن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، وما ال تتم العبادة إال به فهو عبادة.
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َ َواْجَتِنُبوْا الطَّ وقوله: " ُسوَّل  َأِن اْعُبُدوْا َّللا  أواًل: كلمة التوحيد  ":[( سورة النحل36)] اُغوَت{}َوَلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُكلِ  ُأمٍَّة رَّ
حتى يقولوا: ال )): وفي وراية ،(())أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا: -عليه الصالة والسالم-التي قال النبي 

الكلمة تحقيق هذه  إله إال هللا، حتى يشهدوا أن ال إله إال هللا وأن محمدًا رسول هللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة((
ال  :((ال إله إال هللا)): بدليل الحصر ؛وحده -جل وعال-، بإثبات األلوهية هلل والنفيالذي هو التوحيد باإلثبات 

ُسوَّل  : -جل وعال-، وفي معناه قوله -جل وعال-إله معبود بحق إال هللا  ألن هذا  ؛{}َوَلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُكلِ  ُأمٍَّة رَّ
َ َواْجَتِنُبوْا الطَّاُغوَت{؛ رائعالتوحيد مما تتفق عليه الش ُسوَّل  َأِن اْعُبُدوْا َّللا   :{َّللا َ  اْعُبُدواْ } ؛}َوَلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُكلِ  ُأمٍَّة رَّ

، فهي تدل على كلمة التوحيد مما يدل على أن كلمة ((ال إله))بمثابة:  :َواْجَتِنُبوْا الطَّاُغوَت{}، ((إال هللا))بمثابة: 
 .اتفقت عليه الشرائعالتوحيد مما 

))نحن معاشر األنبياء أوالد عالت : -عليه الصالة والسالم-واألنبياء كما قال النبي وأصول األديان واحدة، 
يعني األصل واحد، أوالد العالت األخوة ألب، فالدين األصل الذي هو األب واحد يشتركون فيه،  :ديننا واحد((

وسنة، الشرائع مختلفة، هي متفقة في  سبيل ،من األنبياء شرعة ومنهاج لكن األمات مختلفات، فالشرائع لكل نبي
ينسخ منها ما ال يناسب األمة ، لكنها أيضًا لكل زمان ولكل أمة من األمم ما يناسبها من الشرائع ،كثير منها

ي الخاتم، خاتم ، وكل نبي يبعث إلى قومه بما يناسبهم إلى أن جاء النبالتي تليها، ويبقى ما يناسبها معمواًل به
 فنسخ جميع الشرائع. -عليه الصالة والسالم-األنبياء 

َ َواْجَتِنُبوْا الطَّاُغوَت{" ُسوَّل  َأِن اْعُبُدوْا َّللا  اعبدوا هللا وحده، وال تشركوا به شيئًا،  :"}َوَلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُكلِ  ُأمٍَّة رَّ
 واو والتاء يؤتى بها للمبالغة كما في جبروت وملكوت ورحموت.وال ،الطاغوت فعلوت: "الطَّاُغوَت{ َواْجَتِنُبواْ }"
من الطغيان وهو ما تجاوز به العبد  -رحمه هللا تعالى-كما قرر ابن القيم الطاغوت  :"الطَّاُغوَت{ َواْجَتِنُبواْ }"

 فهو حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وكل ما عبد من دون هللا وهو راض فهو طاغوت، ما عبد من دون هللا
إذا أمروا بمعصية أو نهوا عن طاعة واستجيب لهم ، د له ليكون معبودًا من دون هللاسج  طاغوت، وال يلزم أن ي  

 .فقد اتخذوهم أربابًا من دون هللا
 ، قال: ما[التوبة( سورة 31)] ُدوِن َّللا ِ{ }اتََّخُذوْا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم َأْرَباب ا مِ نلما قال عدي بن حاتم ما عبدناهم، 

فإذا كان  ،))أليس يأمرونكم فتأتمرون وينهونكم فتنتهون؟ تلك عبادتهم((قال:  عبدناهم، يعني ما سجدنا لهم،
هذه فيأمر الناس ويلزمهم بالمعاصي وينهاهم عن الطاعات ويأتمرون بهذه األوامر، وينتهون عما نهاهم عنه 

وأنه ال طاعة لمخلوق في معصية  ،لعلم أن الطاعة بالمعروفلذا يقرر أهل ا؛ عبادة، وحينئذ يكون طاغوتاً 
لياء، ناس أخيار منهم أنبياء، ومنهم أو أالخالق، وكون المعبود راضيًا قيد ال بد منه، وإال فقد عبد من دون هللا 

 ؟[رة األنبياء( سو 98)] }ِإنَُّكْم َوَما َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن َّللاَِّ َحَصُب َجَهنََّم{ :ومنهم صالحون، هل يقال
 بذلك نعم.إذا رضوا 

-اآليات التي ساقها اإلمام  :"[( سورة اإلسراء23)] }َوَقَضى َربَُّك َأَّلَّ َتْعُبُدوْا ِإَّلَّ ِإيَّاُه َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَسان ا{وقوله: "
الحصر بطريق النفي  في هذه الترجمة كلها تقرر معنى ال إله إال هللا، ففيها النفي واإلثبات، -رحمة هللا عليه

 .واإلثبات
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، فال يجوز أن يعبد غيره، -جل وعال-هذا حصر، حصر العبادة به  ":{}َوَقَضى َربَُّك َأَّلَّ َتْعُبُدوْا ِإَّلَّ ِإيَّاهُ "
: بمثابة إال هللا، {اهُ ِإَّلَّ ِإيَّ }: ال إله، {َأَّلَّ َتْعُبُدواْ }وفي معنى اآلية قول: ال إله إال هللا، : َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَسان ا{}
 .َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَسان ا{}
َ َوََّل ُتْشِرُكوْا ِبِه َشْيئ ا{وقوله: "  ،أمر بعبادة ونهي عن شرك، ففيها معنى ال إله ":[( سورة النساء36)] }َواْعُبُدوْا َّللا 

 -جل وعال-بات العبادة هلل وهي إث ،ونهي عن الشرك، فاألمر بالعبادة ي، وهنا أمر بالعبادةمعناه النه النفي
 المنفي بقوله: ال إله. -جل وعال-وهو نفي ما يعبد مع هللا  ،والنهي عن الشرك

َم َربُُّكْم َعَلْيُكْم َأَّلَّ ُتْشِرُكوْا بِ وقوله: "  هذا فيه تحريم الشرك،  ":[( سورة األنعام151)] ِه َشْيئ ا{}ُقْل َتَعاَلْوْا َأْتُل َما َحرَّ
م الشرك وجوب التوحيد؛ ألنه ال يتم تحريم الشرك ومنع الشرك واالمتناع عن الشرك إال بتحقيق ومن الزم تحري
كن ما أمر بالتوحيد ؛ ألنه قد يقول قائل: إن هللا حرم الشرك، لا لم يتحقق التوحيد فالشرك حاصلالتوحيد؛ ألنه إذ

 اليوجدا تدل عليه كلمة التوحيد، لكن هنا فيها تقرير التوحيد ونفي الشرك، كماآليات السابقة ف، في هذه اآلية
َم َربُُّكْم َعَلْيُكْم َأَّلَّ ُتْشِرُكوْا ِبِه َشْيئ ا{} يوجدتقرير للتوحيد،   .َحرَّ

 .قول: ال يتصور انتفاء شرك إال بإثبات التوحيدن
 طالب:.......

ع التوحيد نقيضان، إذا وجد لماذا؟ ألنهما نقيضان، ال ضدان؛ ألنه ال يوجد شخص ال مشرك وال موحد، الشرك م
أحدهما ارتفع اآلخر، وليسا بضدين بمعنى أنهما قد يرتفعان، ويحل محلهما غيرهما؛ ألن الفرق بين الضدين، 

كون يال يمكن أن وبين النقيضين: أن الضدين ال يجتمعان لكن يرتفعان، قد يرتفعان، السواد والبياض ضدان، 
 .يرتفعان فيكون المحل أصفر أو أخضر أو أحمر المحل أبيض أسود في آن واحد، لكن قد

والتوحيد والشرك من باب النقيض، فإذا وجد  لكن النقيضين ال يمكن أن يجتمعا وال يمكن أن يرتفعا في آن واحد،
مَ ولذا قال:  وحيد ارتفع الشرك؛ ألنهما نقيضان؛إذا وجد التو الشرك ارتفع التوحيد،   َربُُّكْم }ُقْل َتَعاَلْوْا َأْتُل َما َحرَّ

 ين داللة إال هللا الذي هو التوحيد؟أ، و [( سورة األنعام151)] َعَلْيُكْم َأَّلَّ ُتْشِرُكوْا ِبِه َشْيئ ا{
وحده ال شريك له،  -جل وعال-إال هللا إثبات للتوحيد، وإثبات أللوهية الرب ، ال إله: "َأَّلَّ ُتْشِرُكوْا ِبِه َشْيئ ا{}"

 .وجب التوحيد؛ ألنهما نقيضاننقول: إذا حرم الشرك فقد أ
 عليها التي -صلى هللا عليه وسلم- محمد وصية إلى ينظر أن أراد من": -رضي هللا عنه- مسعود ابن الق"

عبد هللا بن مسعود أبو عبد الرحمن بن أم عبد، صحابي جليل،  ،يقول ابن مسعود ":تعالى قوله فليقرأ خاتمه
عد من العبادلة، العبادلة األربعة ليس منهم ابن مسعود، إنما المراد بهم مات في خالفة عثمان قديمًا، ولذا ال ي

من تأخرت وفاتهم واحتاج الناس إلى علمهم وهم: ابن عباس، وابن عمر، وابن عمرو، وابن الزبير، هؤالء 
رضي هللا عنه -تأخرت وفاتهم، وإن كان في المكان األعلى والموقع األسنى ابن مسعود من جلة الصحابة 

 .-وأرضاه
هل أوصى النبي  ":فليقرأ خاتمه عليها التي -صلى هللا عليه وسلم- محمد وصية إلى ينظر أن أراد من" يقول:

، فال وصية -عليه الصالة والسالم- ؟ أراد أن يوصي فحصل االختالف فلم يوص  -عليه الصالة والسالم-
، وهو -رضي هللا عنه-اط فاإلمامة بعده ألبي بكر ألحد، ال لعلي بعينه، وال لغيره بالنص، أما بالنسبة باالستنب
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، وتنقص النصوص الدالة على الخليفة بعده بإجماع المسلمين، ومن طعن في خالفته فقد أزرى باألمة بكاملها
، وأنه أفضل األمة بعد نبيها، أما تنصيص على أحد، -عليه الصالة والسالم-فضله مما يوحي بخالفته بعده 

-إال ما جاء من التوصية بالنساء، وما ملكت األيمان، والتوصية بالصالة، فهذه أشار إليها ووصية بشيء بعينه 
دح المعلى فيما يتعلق بالقرآن وهذا استنباط من ابن مسعود، وله الق  ، في آخر حياته -عليه الصالة والسالم

 .الكريم
}ُقْل قوله تعالى:  فليقرأ خاتمه هاعلي التي -صلى هللا عليه وسلم- محمد وصية إلى ينظر أن أراد من"قال: 
َم َربُُّكمْ َتَعاَلوْ   ":[( سورة األنعام153)] {}َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيم ا: قوله إلى، [( سورة األنعام151)] {ْا َأْتُل َما َحرَّ

ما  ا المسلمون أتلمحمد، تعالوا أيه مر بها، قل ياهذه كأنه أوصى بها؛ الهتمامه بها، والعناية بشأنها، بحيث أ  
حرم ربكم عليكم، فكأنها وصية، والوصية غالب ما تكتب في آخر الحياة، ويموت عنها اإلنسان من غير تغيير 

 .وال تبديل
من غير تغيير وال  -عليه الصالة والسالم-وفاته  بع عليها أمر األمة بعدالتي ط  فهذه اآلية من اآليات المحكمة 

 تبديل.
الحديث، إذا اقتصر على بعض اآلية ثم قيل: اآلية، أو ذكر بعض اآليات فقيل: اآليات، أو واآليات, و  ":اآلية"

أو أقرأ اآلية، أو  ،ذكر بعض الحديث فقيل: الحديث، كلها بالنصب، فكأنه قال: أكمل اآلية ، أو أكمل الحديث  
 اقرأ الحديث، ومنهم من يجوز الرفع.

، حمار على -صلى هللا عليه وسلم- النبي رديف كنت: قال -نهع تعالى رضي هللا- جبل بن معاذ عنو " قال:
 ".((؟العباد على هللا حق ما أتدري يا معاذ  )): لي فقال
وسيأتي في المسائل وهي فوائد يستنبطها المؤلف  ":حمار على -صلى هللا عليه وسلم- النبي رديف كنت: قال"

وأنه يركب الحمار، وحج النبي  -يه الصالة والسالمعل-من النصوص السابقة تواضع النبي  -رحمه هللا تعالى-
، "أنس على رحل ولم يكن شحيحاً  وحج  " :على رحله، مما يدل على التواضع، بدليل -عليه الصالة والسالم-

 يدل على أن الرحل مركوب متواضع، فعلى اإلنسان أن يتواضع.
أنه كان يركب الحمار، ويركب الدابة، ومع  ، وجاء في نصوص كثيرةاً ركب حمار  -عليه الصالة والسالم-النبي 

 معه على الحمار شخص آخر.يركب   ،يردف مذلك
 ،-صلى هللا عليه وسلم-من أردف النبي  :والبن منده جزء فيه ":-صلى هللا عليه وسلم- النبي رديف كنت"

از اإلرداف على الدابة وفيه أيضًا جو  -عليه الصالة والسالم-فهذا فيه تواضع من النبي  لى الثالثين،وزادوا ع
ونجد بعض الناس يشتري ويبالغ في شراء المركوب ويصرف في ذلك ما يصل به إلى حد ، إذا كانت تطيق ذلك

الخلف بمفرده، يأنف أن يركب معه أحد، السرف المحرم، ومع ذلك تجد في المقدمة السائق فقط، وتجده في 
 على الحمار.ركب الحمار، وأردف  -عليه الصالة والسالم-والنبي 

من هذا النوع،  اً بعضهم يزن اثنين، فإذا أردفت واحد ن،ال بد أن يكون الحمار يطيق اإلرداف؛ ألن الناس يتفاوتو 
 .قد ال تطيق الدابة، كل شيء له حمولته



 17 

اآلن في المصنوعات يقررون ما تحتمله هذه اآللة من األجسام، تجد هذه السيارة حمولتها طن، وهذه خمسة 
 زدت عليها ال شك أنه يؤثر عليها. طن، فإذا

 تأتيبحيث ال يزيد وزنهم عن ألف كيلو،  ا، أو خمسة عشر شخصتجدون في المصاعد حمولة ثالثة عشر
 .أو مائة وخمسين، أطنان هذه، تتأثرعلى مائتين  اخمسة عشر شخصب

شك أنه يضر بها، وأمرنا باإلحسان ألن الدابة إذا تأثرت تتألم، وألمها ال  تأثر السيارة ثم ماذا؟تقد يقول قائل: 
خمسة  حمولتها ن إليها، وال يجوز أن نحملها ما ال تطيق، لكن السيارة يقول: ملكي اشتريته بدراهمي، يكتبو 

 المانع؟ ماأنا أحمل عشرة  ان،طنأ
أكثر من  تحميلها :وزن للسيارات؛ ألنها أوالً  ولذا تجدون في الطرقات محطات  ذا فيه إتالف للمال،نقول: ال، ه

وأيضًا إضرار بالطرقات التي هي في األصل لعموم المسلمين، فال  ،طاقتها يضر بها ويتلفها ويسارع بتلفها
 يجوز التعرض لها بما يمنع من اإلفادة منها.

، ما حق هللا يا معاذ أتدري ما حق هللا على العباد))فقال لي:  على -صلى هللا عليه وسلم- النبي رديف كنت"
قد وفي المسائل التي يأتي ذكرها أن الصحابة  ":أعلم ورسوله هللا: قلتف ؟((هللا على العباد حق وما ادعلى العب

وهذا هو  -عليه الصالة والسالم-ال يعرفون مثل هذه األمور، بل لم يعرفوا هذه األمور قبل أن يخبرهم النبي 
: ، ولذلك أجوبتهم-عليه الصالة والسالم-مصدر من مصادر تلقي العلم الشرعي إال عن طريقه  الواقع، اليوجد

يردون العلم إلى عالمه وال يتخبطون أو يقولون بآرائهم، لكن لو اجتهد معاذ وقال: لعل  ":هللا ورسوله أعلم"
 -عليه الصالة والسالم-المراد كذا، أو لعل حق هللا على العباد كذا، أو لعل حق العباد على هللا كذا، بحضرته 

عليه الصالة -يقولون: هللا ورسوله أعلم، وهذا في حياته أنهم ا تشريع، لكن من تمام أدبهم فأقره نقول: هذ
 هو أعلم من غيره ال سيما فيما يتعلق بأمور الدين. ؛ظاهر -والسالم

، إذا سئلت عن مسألة ال تعرفها، فإن كانت من أمور -عليه الصالة والسالم-وماذا عن هذا األمر بعد وفاته 
 جوز أن تقول: هللا ورسوله أعلم، أو بعد وفاته تقول: هللا أعلم؟الدين هل ي

 -عليه الصالة والسالم-أو على كل حال الرسول  ، ئاً بعد وفاته ال يعلم شي -عليه الصالة والسالم-ألن الرسول 
 .في مسائل العلم الشرعي أعلم على كل حال، وال علم إال عن طريقه

 ؟ه السيارة؟ تقول: هللا ورسوله أعلمفي أمور الدنيا مثاًل تقول: ما هذ
وما لم يكن، وال يكون أن لو كان  ،وما يكون  ،يعلمها، يعلم ما كان -جل وعال-هللا الرسول ال يعلمها،  ؛يمكن ال

أخبر عن أهل النار أنهم لو ردوا لعادوا، ولن يردوا، لكن لو ردوا لعادوا، وهذا  -جل وعال-كيف يكون؛ ألن هللا 
ون أيضًا، لكن هللا يعلم منهم أنهم لو ردوا لعادوا، ويعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة األعين وما ما كان وال يك

 .تخفي الصدور، هذا ال إشكال فيه، تقول: هللا أعلم
 إذا سئل عما يخفى عليه يقول: هللا أعلم، وإذا أجاب بجواب أن يختم بقوله: وهللا أعلم، ومن أدب المفتي 

 وهذا من أدب الفتوى.
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حتاج في حياته ال إشكال في مسائل الدين، لكن قد يخفى عليه ما ال ي   -عليه الصالة والسالم-بالنسبة للرسول 
}َوَلْو ُكنُت َأْعَلُم اْلَغْيَب ََّلْسَتْكَثْرُت ِمَن ، لغيبال سيما من أمور ا -جل وعال-إليه؛ ألنه ال يعلم إال ما أعلمه هللا 

 .[( سورة األعراف188)] اْلَخْيِر{
في مسائل الدين لو سئلت عن مسألة من مسائل الحج، وهي تخفى عليك، مسألة نازلة، تقول: هللا أعلم، هذا ال 

 ؟أعلم باعتبار أنه أعلم من كل أحد في مسائل ما يتعلق بالدين، نعمإشكال فيه، تقول: هللا ورسوله 
 طالب:.......

ال شك أنه أعلم  -عليه الصالة والسالم-عن طريقه حتى لو سئل من قبل غيره في مسائل الشرع التي تلقيت 
نه ال يزال : إإنه انقطع علمه بوفاته، أو نقول :هل نقول -عليه الصالة والسالم-بها، لكن الكالم فيما بعد وفاته 

عليه الصالة -مادام العلم كله عن طريقه فهو أعلم، وال شك أن التعبير بهذا ما عهد وال عرف بعد وفاته 
، ولو قال قائل: هللا -عليه الصالة والسالم-واألحوط واألولى واألحرى أن يقال: هللا أعلم بعد وفاته  -والسالم

أن الدين ما جاءنا إال عن طريقه، وهو أعلم منا بجميع مسائل الدين، فقد و ورسوله أعلم، مستصحبًا مثل هذا 
 يكون له وجه.

 على هللا حق)): قال"، وأخبره بما سأل عنه -لصالة والسالمعليه ا-أجابه النبي  :"هللا ورسوله أعلم"لما قال: 
هذا حق، لكن هل الحق منحصر  :((اً ئشي به يشركوا وال يعبدوه أن)) ":((ا  ئشي به يشركوا وَّل يعبدوه أن العباد

جميع و  بهذا؟ إذا قلنا: يعبدوه بالمعنى األعم فال إشكال، يعبدوه يدخل فيها التوحيد، تدخل فيها الصالة والزكاة،
 أبواب الدين.

بأن يصرفوا شيئًا من أنواع العبادة لغيره، وإذا قلنا: يعبدوه يعني يوحدوه فحقه األعظم  ":((ا  ئشي به يشركوا وَّل))"
 .العبادة بمعنى التوحيد، والعبادة بمعناها األعم

 المال.التي تحقن الدم وتعصم  وهذا هو مقتضى كلمة التوحيد ال إله إال هللا ":أن يعبدوه وَّل يشركوا به شيئا (())"
له حق على العباد بال شك؛ ألنه هو الذي  -جل وعال-هللا  ":((هللا على العباد وحقوَّل يشركوا به شيئا ، ))"

أن يعبدوه وال يشركوا به ))خلقهم، هو الذي أوجدهم، هو الذي يرزقهم، بيده أزمة أمورهم، فله حق عظيم عليهم، 
 .((شيئاً 

ن الوالد هو سبب وجود الولد، فحق الوالد : إوهل للعباد على هللا من حق؟ إذا قلنا ":((لى هللاوحق العباد ع))"
على الولد أن يبره، وحق الولد على والده أن يحسن تربيته، نعم له حق عليه، حق شرعي، لكن إذا عرفنا أن حق 

من باب  اعباد على هللا، يعني هل هذ، فحق ال((أن يعبدوه وال يشركوا به شيئاً ))على العباد  -جل وعال-هللا 
 !المقاضاة والمجازاة؟ مادام وفوا حقه عليه أن يوفيهم حقوقهم؟

أوجب على نفسه هذا الحق، وقضى على نفسه بهذا  -جل وعال-ال يجب على هللا شيء من قبل غيره، لكن هللا 
 .كما أنه حرم على نفسه الظلم ،الحق

كأنه معاوضة بين الخالق والمخلوق  -جل وعال-الحق، فيوجبونه على هللا ون األدب في مثل هذا ؤ والمعتزلة يسي
))وحق ، لكن هللا أوجب على نفسه وألزم نفسه بهذا الحق فضاًل منه وتكرمًا، -تعالى هللا عما يقولون علوًا كبيراً -

 ((شيئاً  به يشرك ال من يعذب ال أنالعباد على هللا 
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لكن جاءت نصوص تدل على أن من ارتكب كذا فعقابه كذا، وعذابه  ":((شيئا   به يشرك َّل من يعذب َّل أن))"
متوعد بدخول النار وإن كان موحدًا، إذا كان من عصاة الموحدين الذين ارتكبوا بعض و كذا، ومتوعد بالعذاب، 

 ؟ ((شيئاً  به يشرك ال من يعذب ال أن))هل يعارض هذا ما معنا من الحديث فبالنار، الكبائر التي توعد عليها 
د أن يسقى من طينة الخبال، توعد الزاني وهو ال يشرك باهلل ع   و  يشرك باهلل شيئًا لكنه شرب الخمر، وت   إذا ال

 .شيئاً 
يبقى هذا بإجماله وتلك  :"((شيئا   به يشرك َّل من يعذب َّل أن))حق العباد على هللا "مقتضى هذا الحديث: 

إن من ال يشرك باهلل شيئًا ، تضرب النصوص بعضها ببعض بتفاصيلها وبيانها ال يعارض بعضها بعضًا، فال
 .تحت المشيئة والجماعة أن ال يعذب العصاة، العصاة متوعدون بالعذاب، وهم عند أهل السنة

 لكن أال يمكن أن يطلق الشرك على المعصية؟
ت ال يسلم من شوب فالذي يترك الواجبات أو يرتكب المحرما ،))بين العبد وبين الشرك أو الكفر ترك الصالة((

شرك، وإن كان ال يخرجه من الملة، لكنه ال يسلم من شوب الشرك؛ ألن الذي بين العبد وبين الكفر والشرك ترك 
اتبعه  ،ن دعاه إلى هذا المحظورالصالة، وال شك أن من يترك األمر أو يرتكب المحظور الممنوع أنه اتبع م  

 .فال تعارض ،يسلم من شوب شرك وجعله إلهًا أطاعه ولو في هذه المسألة، فال
 .نكرة في سياق النفي، فتعم جميع األشياء :"((شيئا   به يشرك َّل من يعذب َّل أن))"

َ ََّل َيْغِفُر َأن ُيْشَرَك  ؛باهلل شيئًا، أدنى شيء، وأدنى شرك، ومفهومه أن المشرك يعذب ال يشرك ،والشرك }ِإنَّ َّللا 
 .تمذابه حفع ،[( سورة النساء48)] ِبِه{

عموم أهل العلم على أن الشرك األكبر ال يغفر، بينما الخالف في الشرك بل والجمهور على أن الشرك األكبر 
َ ََّل َيْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِه : يدخل تحت المشيئة أو ال يغفر فيدخل تحت عموم اآليةفهل يغفر  األصغر }ِإنَّ َّللا 
 ؟[النساء( سورة 48)] {ما دوَن ذلك لمن يشاءُ  َوَيْغِفرُ 

أما الشرك األكبر فحمل اتفاق أنه ال يغفر، وصاحبه خالد مخلد في النار، وأما بالنسبة لألصغر فمحل خالف 
وإن كان حكمه حكم مرتكب الكبائر أنه يعذب ثم يخرج من  -دخوله في اآلية-منهم من يرى  ،بين أهل العلم

 النار إلى الجنة.
ولكن  -تحت المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له-م الكبائر ن حكم الشرك األصغر حكإهم من يقول: ومن

 اآلية بعمومها يدخل فيها أنواع الشرك.
 هذا يقول: أذكركم بانتهاء وقت الدرس األول.

 فيه مشروعية تبشير المسلم بما يسره، فيه بشارة المسلم بما يسره. :الناس أبشر أفال، هللا رسول يا: قلت"
 ."الصحيحين في، "يعني البخاري ومسلم ":أخرجاه ((لوافيتك تبشرهم َّل)): قال"
مما يدل على أن بعض العلم يجوز حجبه وكتمانه إذا خشي منه الضرر على سامعه؛  ":((فيتكلوا تبشرهم َّل))"

))حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب هللا  ؛قد ال يحسن اإلفادة من هذا العلمألن بعض الناس 
فنصوص الوعيد ال تلقى على خوارج، ونصوص  د؛ر وهذا مط  عض العلم لبعض الناس فتنة، ؛ ألن بورسوله((

أن من تعلم علمًا  األصلو الوعد ال تلقى على مرجئة؛ ألن هذه تزيدهم في بدعتهم، ومع ذلك األصل نشر العلم، 
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ن الضرر أن يلحق ويبقى أنه على خالف هذا األصل أنه إذا خشي م ))بلغوا عني ولو آية(( عليه أن يبلغه؛
 حجب هذا العلم عن هذا المستمع.المستمع ي  

ن أعذب، ويغفل عن ل قال: أنا موحد، إذن  ،إذا سمع هذا الكالمألن من الناس من  ":((فيتكلوا تبشرهم َّل))"
 النصوص األخرى.

مرتب على الكتمان وع في اإلثم الخشيًة من الوقو تأثمًا  ؛أخبر بها عند موته -رضي هللا تعالى عنه-لكن معاذًا 
 الذي جاء ذمه في الكتاب والسنة.

 نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم على عبده ورسوله ،وهللا أعلم
 طالب:.......

 إيش هو؟
 طالب:.......

  ...بعض الناس ال، إذا كان يتضرر بها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 

 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (2) حيدشرح كتاب التو 

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 :نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

( 56)] نَس ِإَّلَّ ِلَيْعُبُدوِن{}َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإْلِ في نهاية الباب األول المترجم بكتاب التوحيد وقول هللا تعالى: 
 ، وقفنا على المسائل المستنبطة من النصوص السابقة.[سورة الذاريات

 :-رحمه هللا تعالى-يقول 
 وعلى رأسها تحقيق التوحيدوهي تحقيق العبودية،  ":واإلنس الجن خلق في الحكمةاألولى:  فيه مسائل:"

 صي.وتخليصه وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والمعا
 .ليوحدون  :ِإَّلَّ ِلَيْعُبُدوِن{}ال سيما على تفسير من فسر  ":التوحيد هي العبادة أن: الثانية"
 الخصومة بين الرسل وأممهم هي في توحيد العبادة. ":فيه الخصومة ألن"
أن  ":[( سورة الكافرون 3)] }َوََّل َأنُتْم َعاِبُدوَن َما َأْعُبُد{: قوله معنى يهفف ،هللا يعبد لم به يأت لم من أن: الثالثة"

 .فإنه لم يعبد هللا -توحيد األلوهية- يعني بالتوحيد :من لم يأت به
 ":}َوََّل َأنُتْم َعاِبُدوَن َما َأْعُبُد{: قوله معنى يهفف، لم يعبد هللا"أو األلوهية،  ،توحيد اإللهية "أن من لم يأت به":

الخالق، يقرون بتوحيد الربوبية، فالمراد بالتوحيد الذي فيه قاله للمشركين الذين يقرون بوجود هللا، وأنه هو 
 الخصومة وهو المنفي هنا هو توحيد األلوهية.

ُسوَّل  َأِن اْعُبُدوْا َّللا َ{ ،الرسل إرسال في الحكمة: الرابعة" الحكمة ": [( سورة النحل36)] }َوَلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُكلِ  ُأمٍَّة رَّ
 ق إلى عبادة هللا وحده.من إرسال الرسل هداية الخل

فالرسالة عمت كل  ،{}َوَلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُكلِ  ُأمَّةٍ : -جل وعال-من قوله  ":أمة كل عمت الرسالة أن: الخامسة"
 أمة.
( 163)] {..يِ ينَ }ِإنَّا َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َكَما َأْوَحْيَنا ِإَلى ُنوٍح َوالنَّبِ  ؛دين األنبياء واحد ":واحد األنبياء دين أن: لسادسة"ا

 يتفقون عليه، وال اختالف بينهم فيه وإن اختلفت الشرائع. -الذي هو التوحيد-، فدينهم واحد، واألصل [سورة النساء
 ،بالطاغوت بالكفر إال تحصل ال ":بالطاغوت بالكفر إَّل تحصل َّل هللا عبادة أن: الكبيرة المسألة: السابعة"

 .غيره؟ هذا تناقض، ال يتحقق التوحيد إال بالكفر بالطاغوت كيف يكون موحدًا وقد أشرك مع هللا
 ".[( سورة البقرة256)] }َفَمْن َيْكُفْر ِبالطَّاُغوِت{: تعالى قوله معنى فيه"ف
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سواًء كان  ،هللا دون  من دب  ع   ما كل في عام الطاغوت": هللا دون  من دبِ عُ  ما كل في عام الطاغوت أن: الثامنة"
أن يرضى بهذه العبادة، أن  :يًا مرساًل، أو حجرًا من األحجار، أو غير ذلك، لكن ال بد من قيدملكًا مقربًا، أو نب

 .ه لم يرض  د من دون هللا لكن  ب  د من دون هللا، ع  ب  يرضى بهذه العبادة، وإال فعيسى ع  
، فرح بذلك بعض [( سورة األنبياء98)] َم{}ِإنَُّكْم َوَما َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن َّللاَِّ َحَصُب َجَهنَّ : -جل وعال-ولما نزل قوله 

ِإنَُّكْم َوَما َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن } :، قولك..له: إن قوله واوقال -عليه الصالة والسالم-وا إلى النبي ؤ وجا ،المشركين
 هوتؤمن ب : إنه رسولعيسى من حصب جهنم، وأنت تقول :هذه النصارى تعبد عيسى، إذن، َّللاَِّ َحَصُب َجَهنََّم{

 !!وتأمر بتصديقه، واإليمان به ركن من أركان اإليمان وتصدق به
 لكن هل هذا االستدراك صحيح؟

هذه لغير العاقل وعيسى  :}ِإنَُّكْم َوَما َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن َّللاَِّ َحَصُب َجَهنََّم{ قالوا: لغير العاقل، {َما}ألن قوله: 
بالعقل من دون هللا ورضي بذلك، أال يكون من حصب  د ممن يتصفب  من ع  " ما" عاقل، لكن هل تنفي هذه

 ؟جهنم وإن كان عاقاًل على حد زعمه
 طالب: نعم.

 فيعامل معاملة غير العقالء إذا رضي بذلك. ؛ألنه في الحكم غير عاقل لماذا؟
َم َربُُّكْم }ُقْل َتَعاَلْوْا أَ  :األنعام سورة في ":األنعام سورة في المحكمات اآليات ثالث شأن عظم: التاسعة" ْتُل َما َحرَّ

ا  .، وبدأ بنفي الشرك والنهي عنه[( سورة األنعام151)] {َعَلْيُكْم َأَّلَّ ُتْشِرُكوْا ِبِه َشْيئ 
وذلكم ألنه ال يتحقق األصل األصيل في تحقيق  ":الشرك عن النهي: هاأوَّل: مسائل عشر وفيها، السلف عند"

 التوحيد إال بنفي الشرك.
او }: بقوله بدأها ، وفيها ثماني عشر مسألةاإلسراء سورة فيالمحكمات  تاآليا: العاشرة" ِ ِإَله   َّلَّ َتْجَعل َمَع َّللا 

يعني من  :["( سورة اإلسراء22)] َفَتْقُعَد َمْذُموم ا مَّْخُذوَّل {}"، يعني ال تشرك باهلل، بدأها بالنهي عن الشرك ":{آَخرَ 
ُ َفَما َلُه ِمن مُّْكِرٍم{ ؟ من يستطيع أن يمدحهومن ذمه هللا ؟خذله هللا من يستطيع أن ينصره ( 18)] }َوَمن ُيِهِن َّللاَّ

 .[سورة الحـج
ا آَخَر َفُتْلَقى ِفي َجَهنََّم َمُلوم ا مَّْدُحور ا{: بقوله وختمها" ِ ِإَله  يلومك  كل   ":[( سورة اإلسراء39)] }َوََّل َتْجَعْل َمَع َّللا 

 .ج وألقيت في جهنمعلى هذا الشرك إذا ظهرت النتائ
( سورة 39)] }َذِلَك ِممَّا َأْوَحى ِإَلْيَك َربَُّك ِمَن اْلِحْكَمِة{: بقوله المسائل هذه شأن عظم على سبحانه هللا ونبهنا"

 .}َذِلَك ِممَّا َأْوَحى ِإَلْيَك َربَُّك ِمَن اْلِحْكَمِة{مما يدل على أهميه هذه المسائل وعظم شأنها،  ":[اإلسراء
َ َوََّل : بقوله تعالى هللا بدأهاوقد ، العشرة الحقوق  آية تسمى التي النساء سورة آية: عشرة يةالحاد" }َواْعُبُدوْا َّللا 

 .بدأها بتوحيد العبادة، والنهي عما يضاده من الشرك ":[( سورة النساء36] ُتْشِرُكوْا ِبِه َشْيئ ا{
 .أو في سياق النهي، فتعم جميع األشياء ،اق النفيشيئًا نكرة في سي ":َوََّل ُتْشِرُكوْا ِبِه َشْيئ ا{}"

 وهل من الشرك النظر إلى شيء من المخلوقات ليكون مقصدًا وهدفًا في العبادة؟
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لينجو من النار، هل هذا من الشرك؟ كما قال بعضهم في آخر آية  -جل وعال- د هللا  عب   ليدخل الجنة، د هللا  عب  
ا{}َفَمن َكاَن َيْرجُ  :في سورة الكهف ِه َأَحد  ا َوََّل ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة َربِ  ِه َفْلَيْعَمْل َعَمال  َصاِلح  ( سورة 110)] و ِلَقاء َربِ 

 !!، قال: إن الذي يالحظ الجنة والنار مشرك[الكهف
وهو أن مالحظة أو الخوف من العذاب ليس من  :لكن ما جعله الشرع ملحظًا فال مانع من مالحظته، وأمر آخر

 ب، ومالحظة النعيم ليس لذات النعيم وإنما هو للمنعم.ه وإنما هو من المعذ   العذاب ذات
هل خوفك من العصا أو ممن بيده العصا؟ تخاف من العصا وإال من اللي بيده  الو رأيت شخصًا بيده عص

 .-جل وعال-العصا؟ إذن: خوفك من النار إنما هو خوف من هللا 
عليه -يعني هل النبي  ":موته عند -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول وصية على التنبيه: عشرة الثانية"

أوصى؟ كالم ابن مسعود أنه أوصى، لكن هل بالفعل حصلت وصية؟ أو أنها باعتبار أهميتها  -الصالة والسالم
 مات ولم تنسخ هذه اآليات..؟ نعم؟ -عليه الصالة والسالم-وعظم شأنها، وأن النبي 

 طالب:.......
 ؟هوإيش 
 .......طالب:
 .طيب

 طالب:.......
 إيش فيه؟

 طالب:.......
لو رأيت شخصًا بيده طعام وأنت مشته لهذا الطعام، أنت تتقرب لهذا الطعام أو تتقرب لمن بيده الطعام  ،طيب

 من أجل أن يطعمك؟
 طالب:.......

 تطلب رضاه ليطعمك، األمر بيده، األمر بيده.
من أراد أن ينظر إلى " ":موته عند -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول وصية على التنبيه: عشرة الثانية"

يعني هل هذا استنباط من ابن مسعود أو وقف على  ":التي عليها خاتمه -عليه الصالة والسالم-وصية النبي 
 هاه؟ بالوصية بهذه اآليات؟ -عليه الصالة والسالم-نص منه 

 طالب:.......
 كيف؟

 طالب:.......
نه نص؛ ألنه ال يمكن أن يقول ابن : إنه استنباط لقلنا: إاستنباط، ولوال أنهم قالوا :يقولون نعم الشراح كلهم 

 توقيف.بمسعود هذا الكالم إال 
 طالب:.......
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بدون ختم ما  كذا ؛ ألن الوصايا النافذة المعتبرة هي التي يختم عليها، أما كالم عاديهكأنها مختومة بخاتم
ون الكتاب إال إذا كان مختومًا ؤ ن فارس والروم ال يقر : إ-عليه الصالة والسالم-يمشي، ولذلك لما قيل للنبي 

 .-عليه الصالة والسالم-اتخذ الخاتم 
 طالب:.......

 كان إيش؟
 طالب:.......

 على إيش؟
 طالب:.......

 ما احتوته هذه الوصية. تأكيد يعني كأنها وصية مؤكدة مختومة بالخاتم الذي يدل على
))أن يعبدوه  ،))أتدري ما حق هللا على العباد؟((يعني في حديث معاذ:  ":علينا هللا حق معرفة: ةعشر  الثالثة"

 .وال يشركوا به شيئًا((
 .))أن ال يعذب من ال يشرك به شيئًا((وهو  ":حقه واأدَّ  إذا عليه العباد حق معرفة: عشرة الرابعة"
، وكتمها "هللا ورسوله أعلم"بدليل أن معاذًا قال:  ":بةالصحا أكثر يعرفها َّل المسألة هذه أن: عشرة الخامسة"

 هذه الحقوق. ن عن الصحابة، ولو كانوا يعلمونها ما كان للكتمان أثر، فدل على أن أكثر الصحابة ال يعرفو 
 طالب:.......

 .))ال تبشرهم فيتكلوا((قال:  "أفال أبشر الناس؟ال، هو كتمها؛ خشية أن يت كلوا؛ "
 طالب:.......

 القرآن مملوء بهذا.فما بالنسبة ألهمية التوحيد ونفي الشرك والتأكيد عليه أ
 طالب:.......
 ال. نه كتم عنهم معرفة حق هللا على العباد،: إال ال، ال نقول

 ؟نعم
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......

 ، مخرج عندك؟.."من أراد: "أثر ابن مسعود
 طالب:.......

 هاه؟
 طالب:.......

 ما في تخريج غير هذا؟ ؟غيرهد وابن يزيد األودي، أبو داو 
 طالب:.......
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، باعتباره أثرًا ال يهتمون به كما يهتمون بالحديث، ويتداولونه من غير نكير، وسيأتينا في اً أثر  لكن باعتباره
 شيء مما يتعلق بهذا إن شاء هللا تعالى. -عليه السالم-الحديث اآلخر، حديث الخبر عن موسى 

امتثااًل  ؛، فكتم معاذ هذا الخبرللمصلحة العلم كتمان جواز ":للمصلحة العلم كتمان جواز: عشرة ةالسادس"
خشية أن يعتمد الناس على مثل هذا الوعد ويغفلوا عن نصوص أخرى توجب ؛ ))ال تبشرهم فيتكلوا((لقوله: 

ن ؛ ألعلى بعض األعمال عليهم بعض األعمال وتحرم عليهم البعض، فيها الزجر، والوعيد الشديد بالنار،
))من توضأ نحو وضوئي اإلنسان قد يسمع نص الوعد فيغفل عما يقابله، ولذلك جاء في الحديث الصحيح: 

؛ ألن هذه أسباب، ثم صلى ركعتين دخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، وال تغتروا(()) ثم قال: ((هذا
ليها أسباب أخرى، ال بد من توافر جميع األسباب، يعني هذا إ م  واألسباب إنما تعمل إذا انتفى المانع، إذا ض  

 سبب من األسباب فال بد من توافر جميع األسباب وانتفاء الموانع، فقد يأتي اإلنسان بمانع ويتكل على مثل هذا. 
دثوا ))ح ؛بعض الناس بعض العلوم له فتنة، فمثل هذا يكتم عنه العلم الذي يفتنه": للمصلحة العلم كتمان جواز"

 .((؟!الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب هللا ورسوله
 طالب:.......

 نعم.
 طالب:.......

نفسه، نعم، يعني بعض المفتونين تجده يتتبع بعض األمور المتشابهة ويترك األمور المحكمة ويفتن بها الناس، 
لناس، وتجدهم يتشبثون بأدنى ويفتن بها الناس، وعندهم قضايا وأمور يريدون تحقيقها وتمريرها على عامة ا

 شيء، ويغفلون أو يتغافلون عما يعارضه مما هو أقوى منه.
 بشارة استحباب"ألن هذا يسرهم،  ؟"؛أفال أبشر الناس" ":يسره بما المسلم بشارة استحباب: عشرة السابعة"

 ؟نعم لكن إذا ترتب على ما يسره ضرر يبشر به أو ال يبشر؟ :"يسره بما المسلم
عقله، بشر بأنه  فاختل   ،اس ال يحتمل بعض البشارات، أخبر فالن من الناس بأنه كسب مبلغ كذابعض الن

هي تسره بال شك، وال فقد عقله إال  ..،بسبب ذلك، لكن هل هذه البشارة ن  كسبت أرضه الفالنية كذا مليون، فج  
ر بها، ويبقى أن البشارة بما يسر تضره هذه البشارة فإنه حينئذ ال يبش فإذا خشي عليه أن ،من مزيد السرور

 .-عليه الصالة والسالم-ر كعب بن مالك لما تيب عليه بحضرة النبي ش   مستحب، وقد ب  
ومن هذا نعلم أن  ،))ال تبشرهم فيتكلوا((ولذا قال:  ":هللا رحمة سعة على اَّلتكال من الخوف: عشرة الثامنة"

اء سواًء كانت في األفراد أو في المجتمعات، فبعض إنما هي عالج ألدو  -نصوص الكتاب والسنة-النصوص 
 على نفسه الناس يحسن أن يلقى إليه بعض النصوص، وال تلقى إليه نصوص أخرى، يعني وجدنا شخصًا شق  

مثل  ،قام الليل فلم ينم، وصام النهار فلم يفطر، وارتكب العزائم في جميع األمور بحيث شقت عليه هذه األمورو 
 .الوعد، وتحجب عنه نصوص الوعيد؛ لئال يزيد ناسبه نصوصتهذا 

ألقينا عليه من إذا  ؛والعكس إذا وجدنا شخصًا مفرطًا مضيعًا لألوامر والنواهي هذا تناسبه نصوص الوعيد
 .، هذا يمكن إن كان عنده شيء يسير يتركه[( سورة األعراف156)] }َوَرْحَمِتي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء{ :الوعدنصوص 
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التفريط، وأيضًا يخشى القنوط ل يخاف من االتكال على سعة رحمة هللا بالنسبة لمن يخشى منه فعلى كل حا
 ؟هذا بالنسبة لمن عنده شيء من التشديد، نعم ،واليأس من رحمة هللا

 طالب:.......
 إيه.

 طالب:.......
يفة أهل العلم، يعني إذا ظلكن اآلن استقرت الشريعة وعرفت النصوص كلها، وكلها بين يدي المسلم، وهذه و  ،إيه

 ده، يبينون ما يقيده من نصوص أخرى.ذكروا مثل هذا الحديث يبينون ما يقي   
لما لم يطلعه  ومضى الحديث فيه، وأنه بالنسبة :"أعلم ورسوله هللا: يعلم َّل عما مسؤولال قول: عشرة التاسعة"

 . يستقل بعلمهاه عليه من الغيبيات أو من أمور الدنيا فاهللنبي   -جل وعال-هللا 
، وبعد "هللا ورسوله أعلم: "أمور الدين توكل إلى هللا ورسوله كما قال معاذ -عليه الصالة والسالم-وفي حياته 

-أمور الدين كلها إنما هي من طريقه  وفاته يقتصر على قول: هللا أعلم، وإن قيل: هللا ورسوله أعلم باعتبار أن
 .-عليه الصالة والسالم-أما اآلن فقد مات  -في األصل- فهو أعلم بها -عليه الصالة والسالم

ُتوَن{ اآلن قد مات -عليه الصالة والسالم-الرسول  ، يعني لو نزلت نازلة [( سورة الزمر30)] }ِإنََّك َميِ ٌت َوِإنَُّهم مَّيِ 
عليه الصالة -هل يقول: هللا ورسوله أعلم، وليس لها نظير في وقته  ،مثاًل، نزلت نازلة فسئل عنها عالم

 ؟-والسالم
 نعم؟

 طالب:.......
 كيف؟

 طالب:.......
 أمر شرعي، حلها شرعي.

 طالب:.......
 ؟نعم

 طالب:.......
قد مات بال شك، وهذا نطق به القرآن، وهو محل  ،مات -عليه الصالة والسالم-بالقيد الذي تقدم، أما كونه نعم 

 .رة كحياة من اقترنت روحه ببدنهحياة كاملة مستق إجماع، بخالف من يزعم أنه حي  
عليه الصالة -زعمًا منهم أن النبي  ؛ون المولد يقومون جميعًا في وقت واحدؤ لذلك في الموالد تجدهم وهم يقر 

 !!دخل المجلس -والسالم
 طيب دخل المجلس هل يرى أو ال يرى؟ نعم؟ هل يرونه؟

، كما سمعوا من أجواف اً ن، قد يسمع بعضهم صوتقد يخيل إلى بعض المغرقين في الغلو يخيل إليهم، وقد يفتنو 
 .-عليه الصالة والسالم-القبور إذا نادوا قد يرد عليهم شيطان، لكن الشيطان ال يتمثل به 



 27 

معاذ بهذا الخبر، وهذا من باب  ص  فخ   ":بعضال دون  بالعلم الناس بعض تخصيص جواز: العشرون المسألة "
ن للناس، ومع ذلك برئت غ الدين، وأمر أن يبي   ر أن يبل   م  أ   -الصالة والسالمعليه -النبي ف ؛إبراء الذمة بالتبليغ

 بلغها معاذًا وخصه بها، وأمره أن ال يبشر الناس بها.من هذه المسألة حين  -عليه الصالة والسالم-عهدته 
َيْكُتُموَن َما َأنَزْلَنا ِمَن  }ِإنَّ الَِّذينَ  ؛أخبر بهذه المسألة عند موته تأثمًا خشية الكتمان -رضي هللا عنه-معاذ 

ُ َوَيْلَعُنُهُم الالَّ  َناِت َواْلُهَدى ِمن َبْعِد َما َبيَّنَّاُه ِللنَّاِس ِفي اْلِكَتاِب ُأوَلِئَك َيلَعُنُهُم َّللا   ،[( سورة البقرة159)] ِعُنوَن{اْلَبيِ 
، لكنهم يخشون من "اب هللا ما حدثتكملوال آيتان في كت"يقول:  -رضي هللا عنه-وأبو هريرة ، يخشى من مثل هذا

 .))من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار((الكتمان، و
وعرفنا ما في هذا في  ":عليه اإلرداف مع الحمار لركوب -صلى هللا عليه وسلم- تواضعه: الحادية والعشرون "

 .عليه اإلرداف معدرس األمس 
 ني شريطة أن تكون مطيقة لإلرداف.يع ":الدابة على اإلرداف جواز: والعشرون  الثانية"
 ".المسألة هذه شأن عظم: والعشرون  الثالثة"

 طالب:.......
 هاه؟

 طالب:.......
 معك؟ ماهي الطبعة التيمسألة؟  ماذا عندكم، مسائل أو ":ةالمسأل هذه شأن عظم"

 طالب:.......
 ألخيرة مسألة عظيمة من هذه المسائل.والمسألة ا ،على كل حال المسائل التي مرت كلها عظيمة

 سم.
 وعلى آله وصحبه أجمعين.  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين

}الَِّذيَن آَمُنوْا َوَلْم  :تعالى هللا وقول ،: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام 
 ..قال: قال: -رضي هللا عنه-عن عبادة بن الصامت ، [( سورة األنعام82)] ِإيَماَنُهم ِبُظْلٍم{ َيْلِبُسواْ 
 ؟{ُأْوَلِئَك َلُهُم اأَلْمنُ }عندك 

 َّل ما عندي.
 طالب:.......

 .{ُأْوَلِئَك َلُهُم اأَلْمُن َوُهم مُّْهَتُدونَ }: لكم   ، عندكم، كمل اآلية ماذا
 ،[( سورة األنعام82)] {ُأْوَلِئَك َلُهُم اأَلْمُن َوُهم مُّْهَتُدونَ  آَمُنوْا َوَلْم َيْلِبُسوْا ِإيَماَنُهم ِبُظْلمٍ  }الَِّذينَ وقول هللا تعالى: 

 إله َّل أن شهد من)): -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: قال -رضي هللا عنه- الصامت بن عبادة عن"
 مريم إلى ألقاها وكلمته ورسوله هللا عبد عيسى وأن، رسولهو  عبده محمدا   وأن، له شريك َّل وحده هللا إَّل

 ".((..هللا أدخله، حق والنار، حق والجنة، منه وروح
 عندكم وأن الجنة؟ وأن الجنة؟

 طالب:.......
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 بدون أن؟ هاه؟
 طالب: هذه النسخة الثانية والجنة حق والنار حق.

  طيب، سم.
 محمدا   وأن، له شريك َّل وحده هللا إَّل إله َّل أن شهد من)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: قال"

، حق والنار، حق والجنة، منه وروح، مريم إلى ألقاها وكلمته ،ورسوله هللا عبد عيسى وأن، ورسوله عبده
 .]أخرجاه[ ((العمل من كان ما على الجنة هللا أدخله

 .((هللا وجه بذلك يبتغي هللا إَّل إله َّل: قال من النار على حرم هللا إن))ف: عتبان حديث في ولهما"
عليه - موسى قال)): قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول عن -رضي هللا عنه- الخدري  سعيد أبي وعن
 يقولون  عبادك كل: قال ،هللا إَّل إله َّل: موسى يا قل: قال ،به وأدعوك أذكرك شيئا   علمني، رب يا: -السالم
 في هللا إَّل إله وَّل، كفة في السبع واألرضين، غيري  وعامرهن السبع لسماواتا أن لو، موسى يا: قال ،هذا
 .[وصححه والحاكم، حبان ابن رواه] ((هللا إَّل إله َّل بهن مالت، كفة

 هللا قال)): يقول -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول سمعت": -رضي هللا عنه- أنس عن وحسنه وللترمذي
 .((مغفرة بقرابها ألتيتك شيئا   يب تشرك َّل لقيتني ثم خطايا األرض بقراب أتيتني لو، آدم ابن يا: تعالى

 فيه مسائل:
 .هللا فضل سعة: األولى
 .هللا عند التوحيد ثواب كثرة: الثانية
 .للذنوب ذلك مع تكفيره: الثالثة
 .األنعام سورة في التيالثانية والثمانين  اآلية تفسير: الرابعة

 .عبادة حديث في تياللوا الخمس تأمل: الخامسة
 خطأ لك وتبين" هللا إَّل إله َّل: "قول معنى لك تبين بعده وما عتبان حديث وبين بينه جمعت إذا أنك: السادسة
 .المغرورين
 .عتبان حديث في للشرط التنبيه: السابعة
 .هللا إَّل إله َّل فضل على للتنبيه يحتاجون  األنبياء كون : الثامنة
 .ميزانه يخف يقولها ممن كثيرا   أن مع، المخلوقات بجميع لرجحانها التنبيه: التاسعة
 .كالسماوات سبع األرضين أن على النص: العاشرة
 .ارا  مَّ عُ  لهن أن: عشرة الحادية
 .لألشعرية خالفا   الصفات إثبات: عشرة الثانية

 المعطلة.
 وفي بعض النسخ خالفا  للمعتزلة.

 إي نعم واألشعرية منهم، نعم.
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 من النار على حرم هللا فإن)): عتبان حديث في قوله أن عرفت، أنس حديث عرفت إذا أنك: عشرة الثالثة
 .باللسان قولها ليس، الشرك تركإنه  ((هللا وجه بذلك يبتغي، هللا إَّل إله َّل: قال

 .ورسوليه هللا عبدي ومحمد عيسى كون  بين الجمع تأمل: عشرة الرابعة
 .هللا كلمة هبكون عيسى اختصاص معرفة: عشرة الخامسة
 .منه روحا   كونه معرفة: عشرة السادسة
 .والنار بالجنة اإليمان فضل معرفة: عشرة السابعة
 .((العمل من كان ما على)): قوله معرفة: عشرة الثامنة
 .كفتان له الميزان أن معرفة: عشرة التاسعة
 ."الوجه ذكر معرفة: العشرون 
 على آله وصحبه أجمعين.م على عبدك ورسولك محمد، و وسل    اللهم صل   

لما بين حقيقة التوحيد ووجوب التوحيد ومعنى التوحيد الذي يؤلف  -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف اإلمام المجدد 
أن يبين الفضل المرتب على هذا التوحيد وما يكفره من الذنوب،  -رحمه هللا تعالى-فيه وهو توحيد األلوهية أراد 

ة امتن هللا بها على الموحدين، ولن يقوم بتأدية شكرها إال بتحقيق هذه النعمة وال شك أن التوحيد أعظم نعم
 .وتنقيتها وتخليصها

من الخسران  هذه نعمة من حازها حيزت له أنواع الخيرات، ومن حصل عنده فيها شيء من الخلل فإنه خطر  
ه م  ر  ن وفقه لهذا التوحيد الذي ح  ؛ أهالمبين في الدنيا واآلخرة، هذه النعمة على الموحد أن يلهج بذكر هللا وشكر 

 كثير من الناس من المتقدمين والمتأخرين.
ُ َمَثال   :لشركمن ا تصور حال المشرك وقد ضرب هللا له مثاًل في غاية البالغة والفصاحة في التنفير }َضَرَب َّللاَّ

ا لِ َرُجٍل{ ُجال  ِفيِه ُشَرَكاء ُمَتَشاِكُسوَن َوَرُجال  َسَلم   .[( سورة الزمر29)] رَّ
وفي أخالقهم شدة، يعني يؤخذ من التشاكس  ،لشركاء ثالثة أو أربعة متشاكسون مختلفون  اً مملوك اً تصور شخص

اذهب إلى المكان الفالني يقول  واحد يقول له: إال أنهم أيضًا فيهم شيء من الشدة والغلظة، امع كونه اختالف
ال، يقول: هات الحاجة الفالنية، وهكذا، ماذا يكون وضع هذا  ال، اذهب إلى المكان الفالني، الثالث الثاني:

 المسكين العبد المملوك لهؤالء؟
ا لِ َرُجٍل{} ازدواجية، وال عنده اضطراب، وال عنده  هخالص لهذا الرجل، ما عند ،يأمره بأمر يستطيعه :َوَرُجال  َسَلم 

 .نهى فينتهيؤمر فيأتمر وي  خلل، ي  
ية بالنسبة للمخلوق ناقصة؛ ألن سببها ناقص، نعم يستحق بها أن وسة، والعبوديعني هذا في األمور المحس

يكون مالكًا لهذا العبد، لكنه ملك ناقص وليس بملك تام، فالعبودية ناقصة كما أن سبب الملك ناقص، فكيف 
 ؟بالعبودية التامة للمالك الملك التام

لم أن المشرك شأنه وأمره أشد وأعظم؛ ألن هذه المشقة فلنع ،يعني إذا عرفنا أن هذا الذي يملكه أكثر من واحد
الالحقة بهذا المملوك لهؤالء المالكين المتشاكسين ينتهي وينقطع بالموت، لكن متى ينقطع أثر التشاكس في 

 المعبودين من دون هللا؟



 30 

خالدًا مخلدًا فيها  هذا ال ينقطع، بل هذا الذي يعبد أكثر، أو يعبد مع هللا غيره يشقى به في الدنيا ويصلى لظى
 وإذا عرفنا الشرك عرفنا قيمة التوحيد، وأنه أعظم نعمة امتن هللا بها على العباد.، في اآلخرة

 :-رحمه هللا تعالى-قال 
هذه يحتمل أن تكون  "ما"وباب  ما يكفر و :باب فضل التوحيد، يعني ":باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب"

والتقدير والذي يكفره من  ،تكفيره الذنوب، أو تكون موصولة والعائد محذوفباب فضل التوحيد ب ،مصدرية
 الذنوب.

 ":[( سورة األنعام82)] {ُأْوَلِئَك َلُهُم اأَلْمُن َوُهم مُّْهَتُدونَ  }الَِّذيَن آَمُنوْا َوَلْم َيْلِبُسوْا ِإيَماَنُهم ِبُظْلمٍ  وقول هللا تعالى:"
س، لب س الثوب ط، بخالف لب س يلب  ط يخل  خل   :سس يلب  يعني لم يخلطوا؛ ألن لب   :"{ِبُسواْ الَِّذيَن آَمُنوْا َوَلْم َيلْ }"

 .سه يعني خلطه بغيرهه، ولب س التمر يلب  س  يلب  
الظلم خاف منه ": {ُأْوَلِئَك َلُهُم اأَلْمُن َوُهم مُّْهَتُدونَ  ِإيَماَنُهم ِبُظْلمٍ } ،يعني يخلطوا :"{}الَِّذيَن آَمُنوْا َوَلْم َيْلِبُسواْ "

؛ ألنه ال يوجد من ال يظلم، قد يظلم نفسه، وقد يظلم غيره، وقد يكون هذا الظلم -رضوان هللا عليهم-الصحابة 
 .، وقد يكون يسيراً اً فاحش اً عظيم
ْركَ  ))الظلم الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: يظلم نفسه يا رسول هللا، قال: مأينا ل"قالوا:  َلُظْلٌم  }ِإنَّ الشِ 
ْرَك َلُظْلٌم َعِظيٌم{قول لقمان:  :(([( سورة لقمان13)] َعِظيٌم{  .}ِإنَّ الشِ 

فلن يتحقق األمن، لن يتحقق األمن إال بتحقيق التوحيد ونفي الشرك بجميع  :"{ُأْوَلِئَك َلُهُم اأَلْمُن َوُهم مُّْهَتُدونَ }"
 .والنار، يحققه تحقيق التوحيد ونفي الشركصوره وأشكاله، األمن ال يحققه القوة والقهر والحديد 

يعني من خالل ، وإذا نظرنا إلى الواقع الذي نعيشه منذ ما يقرب من ثمانين سنة في هذه البالد من أمن وافر
كل هذا بسبب تحقيق  ؛من ثمانين سنة عاشت هذه البالد في أمن لم يذكر له نظير في التاريخ اً ثمانين سنة، قريب

 .التوحيد
َلنَُّهم مِ ن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمن ا وفي سورة النور:  ":[( سورة األنعام82)] {ِذيَن آَمُنوْا َوَلْم َيْلِبُسوْا ِإيَماَنُهم ِبُظْلمٍ }الَّ " }َوَلُيَبدِ 

 .ستعان، وهللا الم، هذا هو الذي يحقق األمن على الحقيقة[( سورة النــور55)] َيْعُبُدوَنِني ََّل ُيْشِرُكوَن ِبي َشْيئ ا{
لهم األمن في الدنيا واآلخرة، فالذي يحقق التوحيد،  ":[( سورة األنعام82)] {ُأْوَلِئَك َلُهُم اأَلْمُن َوُهم مُّْهَتُدونَ }"

هذا األمن  ص هذا التوحيد من أنواع الشرك والبدع والمعاصي له األمن التام، وإذا حصل فيه خلل اختل  ويخل   
 .الحصة بالحصة""القيم: بقدر هذا الخلل كما يقول ابن 

 ؟نعم
  طالب:.......

 هاه؟
 طالب:.......

 إيه.
 طالب:.......

 ال يسلم من شوب شرك، هذا الذي أجبنا عنه في السؤال.
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 طالب:.......
األمن التام في سان من غير حروب مثاًل، يعني ليس بحسبه، أنت ال تظن أن األمن هو مجرد أن يعيش اإلن كل  

تدمير والفساد، األمن المطلق يقابله الخوف المطلق، واألمن الجزئي يقابله الخوف الجزئي، مقابل الحروب وال
وقلبه مطمئن مرتاح، هذا بقدر ما يحقق  ،بحروب لكن اإلنسان آمنيمر افترض أنه  ،يعني أمن القلب وطمأنينته

 .من التوحيد على سبيل األفراد
 .{ُأْوَلِئَك َلُهُم اأَلْمُن َوُهم مُّْهَتُدونَ } ،بالتوحيد بقدر ما يختل   وعلى سبيل المجتمعات هناك أيضًا ما يخل باألمن

 :-رحمه هللا-قال 
 َّل أن شهد من)): -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال": قال -رضي هللا عنه- الصامت بن عبادة عنو "

 عبده محمدا   وأن))" ،له شريك ال وحده هللا إال إله ال أنال بد أن يشهد  ":((له شريك َّل وحده هللا إَّل إله
))أمرت أن أقاتل  ال بد من هذا، كما في حديث:، إذا أقام الصالة وآتى الزكاة ،وبهذا يعصم دمه ":((ورسوله

}َفِإن َتاُبوْا َوَأَقاُموْا  ،الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال هللا وأن محمدًا رسول هللا، ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة((
الَ    ":))حتى يشهدوا أن َّل إله إَّل هللا((" ال بد منها، [( سورة التوبة5)] َة َوآَتُوْا الزََّكاَة َفَخلُّوْا َسِبيَلُهْم{الصَّ

 ى سبيله.خل  وي   ،ويكف عن المقاتلة ،هذه هي الغاية التي بها يعصم الدم
 .ة أن محمدًا عبده ورسولهال تتم شهادة أن ال إله إال هللا إال بشهاد :"))وأن محمدا  عبده ورسوله(("

أشرف الخلق وأكمل الخلق، وأعرف الخلق بربه، وأتقاهم وأخشاهم، وهو سيدهم،   -عليه الصالة والسالم-محمد 
 .-جل وعال-مما هو من حقوق هللا وال فخر، ومع ذلك هو عبد  ال يجوز أن يصرف له شيء سيد ولد آدم 

 -عليه الصالة والسالم-فإثبات العبودية للرسول  ،نهما للتقابلهذان الوصفان ال بد م: محمد عبد هللا ورسوله
لهية، وإن وجد في أمته من غال فيه الغلو الذي أوقعه في ال يستحق شيئًا من خصائص اإل وأنه عبد  ، تنفي الغلو

رك د هناك من الغالة من جعلوه في مصاف اإلله، بل هم منهم من جعله فوق اإلله، ولم يتج  الشرك األكبر، و  
  :لإلله شيئاً 

ـــــــدنيا وضـــــــرتها ـــــــإن مـــــــن جـــــــودك ال  ف
 

ــــــــم  ــــــــوح والقل ــــــــم الل  ومــــــــن علومــــــــك عل
 

 -عليه الصالة والسالم-هلل، الدنيا واآلخرة كلها من جود النبي  ئاً يعني ما ترك شي
ــــا أكــــرم الخلــــق مــــالي مــــن ألــــوذ بــــه   ي

 

ــــــول الحــــــاد  العمــــــم   ســــــواك عنــــــد حل
 

 !!البوصيري يقول هذا الكالم
وأنه جعله يستحق جميع ما للرب من  ،إلى مقام الربوبية واأللوهية -عليه الصالة والسالم-بي هذا رفع شأن الن

 خصائص.
له، فإذا صادق مصدق، ال يفتري على مرس   -وعال جل-هو مرسل من قبل هللا  ":))وأن محمدا  عبده ورسوله(("

 على ما سيأتي. وهذا ال بد منه لدخول الجنة، ،-جل وعال-شهدنا بأنه مرسل من قبل هللا 
التنصيص على عيسى دون سائر األنبياء والرسل؛ ألنه اختلف فيه، فمن  ":((ورسوله هللا عبد عيسى وأن))"

يعبد من دون هللا، وأنه هو هللا، أو ابن هللا، أو ثالث ثالثة،  ايؤخذ الرد على من جعله إله ":))عبد هللا(("قوله: 
 .ر فيأتمر وي نهى فينتهيكسائر عبيده، يؤم -جل وعال-هو عبد هلل 
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قاتلهم -، إلى قومه من بني إسرائيل، وأنه ليس كما تقول اليهود -جل وعال-وهو أيضًا رسول مرسل من قبله 
 !".: "إنه ولد بغي-هللا

 فكونه رسواًل ينفي أن يكون ولد  بغي، وكونه عبدًا هلل ينفي أن يكون معبودًا مع هللا أو دون هللا.
خلق من أم دون أب، والناس ال يتصورون أن  -عليه السالم-عيسى ": ((منه وروح، مريم لىإ ألقاها وكلمته))"

ومنها القرآن، وأن عيسى  ،يوجد ولد دون أب، ولذلك بادروا باتهام أمه، وجاءت براءت ها في الكتب السماوية
 .فكان ،ن  ك   :وجد بكلمة، كلمة

": كلمة، كلمته ألقاها إلى مريم، يعني خلقه بكلمة التي ه((من ))وروحٌ "، بواسطة جبريل :""))ألقاها إلى مريم((
 .))ألقاها إلى مريم((، وليس هو الكلمة نفسها، ليس هو الكلمة، وإنما خلق بالكلمة، ولذلك قال: ن  ك   :هي

ر من دون أب، وإذا تصور أن يخلق مخلوق دون أم وال أب، فتصو   هذه الكلمة فنفخ فيها، فحملت به ثم وضعته
 .مخلوق من أم دون أب أيسرخلق 

وآدم ال يختلف الناس عمومًا من جميع الديانات أنه خلق من طين، من غير أم وال أب، وخلقت حواء من ذكر 
 .بواسطة أنثى من دون ذكر -عليه السالم-دون أنثى، وخلق عيسى 

 .-عليه السالم-يعني بواسطة جبريل  ":))وكلمته ألقاها إلى مريم(("
، وهذا -جل وعال-فهو بعض من هللا  ،هذه تبعيضية "ن  م  " ؛النصارى يرون أنه روح منه :"))وروح منه(("

هذه الكلمة أو هذه الروح صدرت ، هذه إما ابتدائية يعني صدرت منه، أو أنها بيانية "ن  م  و" ؛الكالم ليس بصحيح
 .-جل وعال-صدرت من قبل هللا  -هذه الروح التي نفخت فيه- منه، هذا النفخ

على من غال فيه وأفرط حتى جعله إلهًا يعبد من دون هللا  ورد   ،على من رمى أمه بالبغي بالزنا هذا رد  ففي 
َ ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرَيَم{، كالنصارى  ، وبالمقابل ما يقوله اليهود، [( سورة المائدة17)] }لََّقْد َكَفَر الَِّذيَن َقآُلوْا ِإنَّ َّللا 

 وما تدعيه اليهود.
ة في الكتب السماوية التي يقذفها اليهود بما يقذفونها به، نظير ذلك تبرئة عائشة من فوق سبع أ ه البتول المبر  هذ

 سماوات مما رميت به من قصة اإلفك.
وقد تعرض بعض النصارى في وقت القاضي أبي بكر بن الطيب الباقالني لقذف عائشة، وأنها قذفت في عصر 

وهو معروف في مجادالته -فكان من ردود ابن الباقالني هذا  وأخذ يقرر هذا، -عليه الصالة والسالم-النبي 
هو أشعري، فكل شخص يستفاد منه  ،بارع في هذا الباب ويستفاد من مناظراته للنصارى، أو للمعتزلة ،ومناظراته

تفيد من ردودهم فيما يقابله ممن هو أشد منه، يعني األشاعرة نستفيد من ردودهم على المعتزلة، والمعتزلة نس
الباقالني قال للنصراني: أيهما  -على الجهمية، وغيرهم نستفيد من ردودهم على اليهود والنصارى وغير ذلك

هو يريد أن يقرر نفي التهمة عن - أيهما أولى بالقذف، م فيها وهي ذات زوج ولم تأت بولدكل   أولى بالقذف التي ت  
ر، صار لو قذف كف   ؛من باب اإللزام، ال أنه يريد أن يقذف مريموهذا  ؟أو التي جاءت بولد دون زوج -عائشة

أنت تناظر من يسلم بشيء فتلزمه بما هو أولى بالتسليم منه، يعني في اظرة ، لكن في باب المنهذا مثل اليهود
قول إن هذا من ابن الباقالني فيه سوء أدب مع مريم، لكنه ال ي :باب المناظرة قد يسلك مثل هذا وإال قد نقول

 .ضح في االستداللو بهذا ال من قريب وال من بعيد، لكنه يريد أن يلزمهم بما هو أولى وأ
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ونحن نقول  ،وقد جاءت بولد من غير أب ،ة المتفق على براءتها عندنا وعندكمأ مريم المبر  إذا كانت :تقول
لى البراءة ممن جاءت بولد يعني لو جاءت بولد أقرب إ؟ هم من لم تأت بولد وهي ذات بعلت  فكيف ت   ،ببراءتها

ب ـر  ئت به وقد ثبتت براءتها بنفس المستوى الذي  ،بها، ولم تأت بولد وهي ذات زوجوليست بذات زوج، فكيف 
في القرآن، وهذا في باب المناظرة يقبل، يقبل من باب اإللزام، إلزام الخصم بما هو أقوى من  مريم، كالهما برئت

 حجته وإن كانت حجته قطعية.
الجنة حق وموجودة ومخلوقة، والنار أيضًا حق وموجودة ومخلوقة، خالفًا  :"((حق والنار، حق الجنةأن و ))"

 -عليه الصالة والسالم-والنبي  ،للمعتزلة الذين يرون أن خلق الجنة والنار قبل االحتياج إليهما ضرب من العبث
نة والنار األنبياء حق، وال بد من اعتقاد أن الج رأى الجنة والنار، ودخل الجنة، ورأى من يعذب في النار، ورؤيا

 كالهما حق موجودة اآلن.
اَعُة َأْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاِب{  :[( سورة غافر46)] }النَّاُر ُيْعَرُضوَن َعَلْيَها ُغُدوًّا َوَعِشيًّا َوَيْوَم َتُقوُم السَّ

اآلن في الدنيا، وأنهما باقيتان ال تفنيان، والنصوص على ذلك  ن؟يعرضون عليها غدوًا وعيشًا في القيامة أو اآل
 فالجنة أعدها للمؤمنين يوم القيامة، ولضدهم دار الجزاء الثاني التي هي النار.، متظافرة متكاثرة

 هذا ال شك أنه سببفإذا اعتقد هذا االعتقاد مع مالحظة القيود  ":((العمل من كان ما على الجنة هللا أدخله))"
 من أسباب دخول الجنة ما لم يمنع منه مانع.

الصالح وإن كان قلياًل وغيره وإن كان كثيرًا، لكن ال بد من  ":((العمل من كان ما على الجنة هللا أدخله))"
 تحقيق التوحيد، ال بد من تحقيق التوحيد.

 يعني البخاري ومسلم في صحيحيهما.: "أخرجاه"
كان يصلي بقومه وهو  ،عتبان من الصحابة ":تبانعِ  حديث"من ، حيحينأي للبخاري ومسلم في الص ":ولهما"

إلى بيته لينظر  -عليه الصالة والسالم- بصره وشق عليه الخروج إلى الصالة مع قومه، فدعا النبي   ف  معهم، فك  
ان الذي ومعه بعض الصحابة فاتخذ المك -عليه الصالة والسالم-ى، فذهب إليه النبي له في مكان يتخذه مصل  

فوقع بعضهم في مالك بن الدخشم،  ،ثم جلسوا يتحدثون ، -عليه الصالة والسالم-يصلي فيه، وصلى فيه النبي 
 يبتغي، هللا إال إله ال: قال من النار على حرم هللا إن)): -عليه الصالة والسالم-قال: إنه منافق، فقال النبي 

فال يجوز الوقوع في  ،هذه الكلمة، يقول نطق بهذه الكلمةيهو و  ح،يعني الرجل ظاهره الصال :((هللا وجه بذلك
 .هوجه بذلك يبتغي هللا إال إله ال: قال من النار على حرم هللا نعرضه بحال؛ أل

تبان يبيح له ترك الجماعة، مع أنه جاء في حديث ابن أم مكتوم وأنه قد يقول قائل: إن مثل هذا العذر من ع  
عليه -مع ذلك لم يعذره النبي و  ،وليس له قائد يالئمه ،فيه وعورة وفيه هوامرجل أعمى، والطريق إلى المسجد 

 .ال أجد لك رخصة(( ؛))أجبقال: نعم، قال:  ))أتسمع النداء؟((؛ ألنه قال له في النهاية: -الصالة والسالم
ن أم مكتوم، وبيته والجمع بينهما ظاهر، وهو أن عتبان ال يسمع النداء، ولو سمع النداء لقال له مثل ما قال الب

النداء - هو ال يسمع النداء -في منتصف الطريق- وبين قباء -عليه الصالة والسالم-في الطريق بين مسجده 
كيلو  ،يسمع في الغالب من كيلو ونصف -تمنع السماعموانع -بدون مكبرات، وبدون مؤثرات  -الطبيعي

كيفات، وبدون غلق وأبواب ونوافذ، وسيارات متوسط، يسمع بدون مؤثرات، بدون مالونصف إلى كيلوين هذا 
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عليه -سمع، وبدون مكبرات؛ ألن األصل عدم دخول المحدثات، يعني النداء في وقته ومصانع، بدون هذه ي  
ق محكم ال غل   هناكمكيفات، وال  ال توجدمصانع،  ال توجدسيارات،  ال توجدالجو هادئ،  -الصالة والسالم

 السماع متحقق.فإذا كانت المسافة كيلو ونصف إلى كيلوين ، تسمع، فئاً يمكن أن تسمع شي
عليه الصالة -له النبي  واتخذ ،رذ  ع  ولذا  ؛وعتبان يبعد بيته عن المسجد أكثر من ذلك، فهو ال يسمع النداء

 .مسجدًا في بيته  -والسالم
عليه الصالة -بي وفي حديث أنس حينما صنعت أم سليم الطعام للن، وهنا بدأ بالصالة ثم الحديث واألكل

عي إلى الصالة، وفي حديث أنس ودعته إلى هذا الطعام أكل ثم صلى؛ ألنه في حديث عتبان د    -والسالم
 .دعي لألكل

باب الصالة على  :، وترجم عليه اإلمام البخاري "من طول ما لبس فعمدت إلى حصير لنا قد اسود  "ثم قال أنس: 
 جواز الصالة على الحصير لنحتاج إلى هذه الترجمة؟الحصير، وقد يقول قائل: هل يشك أحد في 

 هاه؟نعم من المتقدمين من كره الصالة على الحصير، لماذا؟ 
 طالب:.......

، من [( سورة اإلسراء8)] }َوَجَعْلَنا َجَهنََّم ِلْلَكاِفِريَن َحِصير ا{في سورة اإلسراء:  -جل وعال-ال، ال ال، أخذًا من قوله 
 ًة لالسم.باب التسمية، كراهي

يعني  ":((هللا وجه بذلك يبتغي، هللا إَّل إله َّل: قال من النار على حرم هللا إن))فولهما من حديث عتبان: "
الذي يقول: ال إله إال هللا يبتغي بذلك وجه هللا هل يتصور أن يترك ما أمره هللا به، أو يفعل ما نهاه عنه؛ ألنه 

 ؟ترك المأمور وفعل المحظور يبتغي وجه هللا، كيف يبتغي وجه هللا وقد
 .مما يطلب فعل األوامر وترك النواهي ))يبتغي بذلك وجه هللا((قال شيخ اإلسالم: إن قوله: 

محرمات، يعني تحريم النار على من قال ال  م  وإن كان الزهري بعد الحديث قال: ثم بعد ذلك فرضت فرائض وحر   
 بعض المحرمات.وقبل تحريم  ،إله إال هللا هو قبل فرض الفرائض

 طالب:.......
 نعم.

 طالب:.......
 إيه.

 طالب:.......
وإن  والعمل السيئ ،احتمال على ما كان من العمل أي عمل، لكن إن كان صالحًا فالسياق يدل على أنه وإن قل

يوجد  مثل ما قلنا في سائر األسباب، هو سبب، والسبب قد ،كان السياق يدل على أنه وإن كان كثيرًا، لكنه سبب
 ب أو ال يوجد، نظرًا لوجود الموانع، يعني ال يكفي وجود السبب بل ال بد من انتفاء الموانع.عنده أو به المسب  

 أذكرك شيئا   علمني ربِ   يا: موسى قال)): قال -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي  الخدري  سعيد أبي وعن"
 علمني، رب يا)): -عليه السالم-يقول موسى رب علمني، يا  :"((هللا إَّل إله َّل: موسى يا قل: قال ،به وأدعوك
 ؟نعم؟ فواضح، وكونه دعاء اً أما كونه ذكر  ":((هللا إَّل إله َّل: موسى يا قل: قال ،به وأدعوك أذكرك شيئا  
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 طالب:.......
 ؟-جل وعال-ال إله إال هللا أال يطلب بذلك المغفرة من هللا  :ن من يقولكهو دعاء عبادة، ل

))أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من ولذا جاء في الحديث:  مسألة أيضًا؛فهو دعاء 
 .قبلي: ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير((

 إلى آخره. ":((..موسى يا: قال ،هذا يقولون  عبادك كلرب  يا: قال))"
ف عند جمع من أهل العلم؛ ألن في إسناده دراجًا أبا مضع  هو ند ابن حبان، والحاكم، و أواًل: الحديث مخرج ع

وصححه أيضًا ابن حجر  ،وخرجه ابن حبان في صحيحه ،صححه الحاكم، وهو ضعيف عند أهل العلم، السمح
 .في فتح الباري 

ثبوت ككونه حسنًا لغيره مثاًل هذا الحديث المختلف فيه أما على ثبوته فال إشكال، يعني ولو على أقل وجوه ال
 سواًء قلنا الحديث في الفضائل أو في العقائد.، و هذا ال إشكال أنه يستدل به

 في فضل قول ال إله إال هللا فهو من الفضائل، أو في العقائد؟  ؟هل الحديث في الفضائل
 طالب:.......

ر أهل العلم يتسامح في الفضائل، إذا قلنا في في الفضائل جمهو  :ألن هناك بون شاسع بين البابين، إذا قلنا ؛إيه
 العقائد أهل العلم قاطبة يتشددون في باب العقائد.

 طالب:.......
 ؟نعم

 طالب:.......
موضوع الفضائل الجمهور يتسامحون فيه، ويتشددون في األحكام، ومن باب أولى العقائد، دعونا من قول من 

خلونا على مذهب قول أهل السنة المعتمد أن اآلحاد يجب العمل  ،فيهاخبار اآلحاد بأن العقائد ال يحتج : إيقول
بها إذا صحت في جميع أبواب الدين، ومع ذلك باب االعتقاد أشد من األحكام، واألحكام يتشددون فيها، فإن 

ا قلنا قلنا: إن الحديث في الفضائل قلنا: األمر أسهل؛ ألن جمهور أهل العلم يتساهلون في أحاديث الفضائل، وإذ
، وهو مضعف عند انه على القول بتضعيفه وأن سنده فيه لين؛ ألن فيه دراجإأن الحديث في باب العقائد قلنا: 

من يصححه ال  ،أهل العلم، وأما من صححه كالحاكم وابن حبان، وصححه أيضًا ابن حجر في فتح الباري 
ال إشكال عند الجمهور، لو ل، في الفضائل إشكال عنده، لكن من يضعفه والحديث إما في العقائد أو في الفضائ

إذا كان ضعيفًا، أما إذا صحح فانتهى األمر، وال شك أن في سنده شيء من  قائد ال يقبل بحالنه في العقال: إ
 الضعف، فيه لين، فيه لين، والحكم بصحته فيه تساهل، فيه تساهل.

عرفنا أن قول: ال إله إال هللا، ذكر بال إشكال،  ":((به وأدعوك أذكرك شيئا   علمني ربِ   يا: موسى قال))"قال: 
ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من ))دعوة أخي ذي النون: وعرفنا وجه كونه يدعو بها، ولذلك قال: 

دعوة سماها، وهي ذكر، والذكر دعاء عبادة، والذي يذكر يطلب المغفرة، فهو من هذه الحيثية دعاء  الظالمين((
 متضمن لدعاء المسألة.مسألة أيضًا، يعني 
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يعني هل هذا استخفاف من موسى  :"، قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا((هللا إَّل إله َّل: موسى يا قل: قال))"
 ؟بال إله إال هللا أو أنه يريد شيئًا يستقل به دون غيره

؛ ألنهم تعودوا ذتينًا يقرأ بالمعو كبير  اً يعني بعض األطفال يظن أن قصار السور للصغار يستغرب إذا سمع شيخ
لصغار، مع أن القرآن كله الصغار وأول ما يبدأ بها، نعم هذا التصور موجود عند ا اأن هذه مما يمرن عليه

وتترتب عليه األجور من غير  ،من الفاتحة إلى الناس كله قرآن، ويقرأ به في الصالة وخارج الصالة واحد، يعني
 لمة التوحيد، كلمة اإلخالص.، وهنا ال إله إال هللا أعظم الكالم كق فر 
شيئًا يستقل به   -إن صح الخبر-ليس من باب االستخفاف وإنما أراد  ":))قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا(("

 ومزية له تميزه عن غيره. ؛ ليكون منقبة عن غيره
عليها في السماوات السبع منصوص  ":((السبع السماوات أن لو))كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى "

{القرآن وصريح السنة، وأما األرضين السبع فالنص عليها صراحة بهذا الحديث، وأما قوله:   }َوِمَن اأْلَْرِض ِمْثَلُهنَّ
مك، في في الس   ،في الهيئة ،يحتمل أن يكون في العدد، وأن يكون في الكيفية ،، له احتماالت[( سورة الطالق12)]

 ًا.ائم، وليست نص في كون األرضين سبعاالرتفاع، المقصود أن االحتمال ق
 ،من اغتصب شبرًا من أرض طوقه من سبع أرضين(()) هنا الحديث: واألرضين السبع، وفي الحديث الصحيح:

 فدل على أن األرضين سبع.
العامر من يعمر الديار بسكناها، والذي يعمر بيوت هللا  ":((غيري  وعامرهن))قال: لو أن السماوات السبع، "

 من آمن باهلل، يعمرها بالعمارة الحسية أو المعنوية؟ مساجد هللا د هللا إنما يعمرومساج
 طالب:.......

 هاه؟
 طالب:.......
فيها، وأداء ما يزاول فيها من عبادات، والذي يعمر السماوات  ية، العمارة المعنوية بأداء الصلواتاألصل معنو 

 من يسكنها، ويعبد هللا فيها.
َماء{ال شك أنه في جهة العلو، والعلو،  -جل وعال-هللا  ":))غيري((" ، [( سورة الملك16)] }َأَأِمنُتم مَّن ِفي السَّ
على عرشه فوق سماواته  ، مستو  هفوق سماوات -جل وعال-هذه ليست ظرفية، يعني في جهة العلو، وهللا  "في"

في جهة العلو،  -جل وعال-وهللا  ،؛ ألن هذه السماوات في جهة العلو))غيري((بائن من خلقه، وقال: 
 .غيري  ه:واألرضين السبع ما في

 ؟نعم
 طالب:.......

 .لكنه في وقت دون وقت
وعامرهن غيري؛ ألنه في جهة العلو، : ما قال ":((السبع واألرضين))لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري "

 .وليس في األرض خالفًا لما يقوله الحلولية
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سبع ومن فيها من جميع المخلوقات، واألرضين السبع وما فيها من جميع المخلوقات السماوات ال :"((فةكِ  في))"
ف  يقولون: كل مستدير ك ف   ،بكسر الكاف :ةف  في كفة من كفتي الميزان، والك   مستدير مثل الة، ة، وكل مستطيل ك 

ف    ة.كفة الميزان يقال له: ك فة، والمستطيل مثل كفة الثوب ك 
استثناء  :))غيري((ال إله إال هللا، االستثناء  ":((هللا إَّل إله َّل بهن مالت، كفة في هللا إَّل إله وَّل، ))في كفة"

، استثناء اإلله، تعالى وتقدس، من عامر السماوات، ال شك أنه من باب التصريح بما هو -جل وعال-الرب 
مما يفضل به هذا المفضل،  اً توضيح، وإال ال يمكن أن يذكر الفضل بإزاء المفضل، إذا كان هذا الفضل جزء

 إن المفضل دون الفضل أو العكس؟ :فهل يقال
 .يقارن الفضل بالمفضل ال يمكن أن يقارن، ال يمكن أن

لما  ؛يعني رجحت بهن ال إله إال هللا، مالت يعني رجحت بهن هذه الكلمة ":))وَّل إله إَّل هللا في كفة، مالت(("
 ونفيها عما عداه. -وعالجل -تشتمل عليه من إثبات األلوهية هلل 

 وصححه أيضًا ابن حجر. ":وصححه والحاكم، حبان ابن رواه"
 ابن يا: تعالى هللا قال)): يقول -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول سمعت قال: أنس عن وحسنه وللترمذي"

 ."((مغفرة بقرابها ألتيتك شيئا   يب تشرك َّل لقيتني ثم خطايا األرض راببقِ  أتيتني لو، آدم
 يقول؟ ماذا ؟مخرج عندكم "وللترمذي وحسنه":

 رمي.......وأخرجه أحمد والدا....... طالب:
 نعم.
 أتيتني لو، آدم ابن يا: تعالى هللا قال)): يقول -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول سمعت قال: أنس عن"

هذا من  ":قال هللا تعالى(())" ":((مغفرة بقرابها ألتيتك شيئا   يب تشرك َّل لقيتني ثم خطايا األرض بقراب
عليه -األحاديث اإللهية، وهي التي يضيفها الرسول  :األحاديث القدسية، وقد يقال لهاباألحاديث التي تسمى 

 .-جل وعال-عن ربه  -عليه الصالة والسالم-إلى ربه، يرويها النبي  -الصالة والسالم
يعني  ":))خطايا((" ،يعني ما يقارب ملء األرض ":(لو أتيتني بقراب األرض( ،))قال هللا تعالى: يا ابن آدم"

 بذنوب ومعاصي كثيرة جدًا تقرب من ملء األرض، أو تقرب من مشابهة األرض في العظم.
يعني لقابلت هذه المعاصي الكثيرة العظيمة بما يقابلها  ":))ثم لقيتني َّل تشرك بي شيئا ، ألتيتك بقرابها مغفرة(("

 .تقرب من ملء األرض أو تقارب وتشبه األرضمن المغفرة العظيمة التي 
 ؟نعم

 طالب:.......
 فيها نص على التوبة. ليس :"))َّل تشرك بي شيئا (("

 طالب:.......
 ..سيأتي في المسائل.

 طالب:.......
 ..؟إثبات الصفات عندك ...... إثبات الصفات،
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 على حرم هللا فإن)): عتبان حديث يف قوله أن عرفت، أنس حديث عرفت إذاهنا،  إذا عرفت حديث أنس، الذي
إنه ال بد من اقتران الدليلين، فيكون أحدهما مفسر، واحد  ((هللا وجه بذلك يبتغي، هللا إال إله ال: قال من النار

 وهو نفي الشرك، وكل واحد منهما يلزم منه اآلخر؛ ألن القول ،يثبت التوحيد ابتغاًء لوجه هللا، والثاني يضم إليه
يقتضي نفي الشرك، ونفي الشرك يقتضي تحقيق ال إله إال هللا،  -ي بها وجه هللاه إال هللا يبتغقول ال إل-

 وتحقيقها تخليصها وتصفيتها على ما سيأتي، من حقق التوحيد في الدرس الالحق.
نكمل  ،في درس والمسائل في درس اقتراح من بعض اإلخوان أنه بداًل من أن نشتت الدروس ونقطعها األحاديث

تركنا المسائل إلى اليوم، و الباب على أي حال مهما طال به الوقت، يعني مثل ما صنعنا أمس أخذنا الباب 
يترتب ما الذي واليوم أيضًا أخذنا الباب ونترك المسائل إلى الغد، يعني كون المسائل تشرح مع الباب أفضل، 

 على هذا؟
 طالب:.......

 أأن سلم الوصول يرج ، وهوم، وهذا ما يطالب به بعض األخوانشك، لكن له سلبية يترتب عليه شيء، نع ال
ال سيما وأن  ن الباب قصير أضفنا له بابًا آخرإلى وقت آخر، ويؤخذ التوحيد إلى أن ينتهي الباب، وإذا كا

 الوصول مقاربة جدًا لبحو  كتاب التوحيد. بحو  سلم
إال عدم الثقة واالطمئنان لإلعالنات التي نصدرها، حقيقة أنا ما وافقت على هذا االقتراح، لو لم يكن في ذلك 

 نعلن، ونتفق، ونعد، ثم بعد ذلك نلغي، هذا اقتراح قاله بعض اإلخوان، وقلت ال بد من عرضه على اإلخوان.
 طالب: مادام المصلحة ليش ما يكون كتاب التوحيد الفجر؟

ليل قصير والناس مبتلون بالسهر، ومناسبات ال، ما في شيء الفجر، اإلخوان يتذمرون وأنا واحد منهم؛ ألن ال
 لكتاب هللا نصيبًا من وقته؟جعل يعني ال ي طالب العلم وكذا، الفجر متعب، وأيضًا الفجر له وظيفة،

 طالب:.......
 وقت. اليوجدالفجر 

 طالب:.......
يه، لكن بعد التجربة أمس نعلن عن شيء ثم نلغ ،االقتراح هذا وجيه، أنا ما وافقت ألمر واحد، وهو أن الثقة تهتز

 واليوم، اآلن لن نبدأ بسلم الوصول إال بعد السادسة.
 طالب:.......

 هاه.
 طالب:.......

 .اً ال، ال إكمال، ما في إكمال، لكن بدل من أن نأخذ عشرة أبواب نأخذ عشرين باب
 طالب:.......

 لتزمنا به.اتفقنا عليه، وهذا الذي ا علن، وهذا الذيأ   هذا الذي هذا األصل هو
 .طالب:.......

 يعني كأنه مراجعة للباب السابق، كل شيء له وجه.
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 طالب:.......
هو النقص ال بد منه، يعني لن نكمل على أي حال، لو نجعل الثال  دروس كلها لكتاب التوحيد لن يكمل، لن 

 يكمل كتاب التوحيد في الدورة في أسبوعين على أي حال.
 طالب:.......

در اإلمكان أما أننا نكرر ونعيد ونستطرد أحيانًا ونغفل عن بعض المهمات، وهذا شأن الناس نحاول بق نحن
 كلهم.

 طالب:.......
 يعني مثل وضعنا اآلن، اآلن الدرس يقرب من ساعتين.

 طالب:.......
 .يعني يصير سلم الوصول نفالً 

 طالب:.......
 هاه؟

 طالب:.......
لتكون العناية به أشد؛ ألنه إذا كان فضلة ونفل،  ؛لسلم يرجأ إلى وقت آخرإن ا :بعض اإلخوان حينما قالوا ال،

 .وفي آخر وقت، يعني لن يكون الشرح على مستوى إذا ما قصد لذاته
 طالب:.......

 هذا أمر مفروغ منه، يعني إذا كان تكميل وقت.
 طالب:.......

المسجلة، كل كتاب مستقل بذاته، ولذلك ال، الذي يسمع األشرطة المسجلة على السلم لن يستحضر األسئلة 
دة، أنا أقول: ال، هذا ليس ذكرني واحد من اإلخوان أن نجعل المشي أو الشرح في كتاب التوحيد نظير شرح العم

شرح العمدة بالفعل فيه خلل، باعتبار أننا شرحنا أحاديث األحكام في مواطن كثيرة وفي كتب متعددة  بصحيح؛
ربعمائة حديث في سبعة وأربعين األالعمدة  ،، لكن الذي يسمع شرح العمدة مستقلواكتفينا ببعضها عن بعض

شريط، هذا ما هو بمرضي، والسبب في ذلك أن أول دورة صارت في العمدة صارت عند طالب صغار، ثم 
و بطالب ا هل الشرح قلياًل ثم عاد إلى متوسطين وهكذا، يعني دورات متنقلة مالدورة الثانية عند كبار، يعني مث  

 ثابتين، صار الشرح فيه شيء من التفاوت، ولذلك أنا ال أرتضيه، وإن كان اإلخوان يقولون فيه فائدة.
 خالص نمشي على الجدول؟ يحتاج أن نستفتي أو

 طالب:.......
 وين نطول، ما في تطويل، ما في طول أيام، عندنا يوم السبت الثالث دورة في الجنوب بأبها، ما يمكن تطول.

 ب:.......طال
الخطر على النقص ما ا دروس أو ال؟ والخميس الثاني هل فيه القريبال، ال الخالف اآلن في الخميس هذا 

 .......هو.
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 طالب:.......
 ؟نعم

 طالب:.......
 كيف؟

 طالب:.......
 هاه؟

 طالب:.......
دنا به اإلخوان مرارًا وأجلنا، طلب عليه من قديم، ووعالال، ما يكفيه التوحيد ساعة وال ساعتين، يعني التوحيد 

 هااإلشكال أننا شرحناه مرارًا وقرأنا شروحه كلها بعضها مرتين، وبعضها ثال ، لكن نظرت في األسواق ما في
 شيء مسجل.
 طالب:.......

هو اليوم على شان أنها من اإلنترنت، جاي من بعيد، وأجبنا عليها بس، وإال األسئلة عادها موجودة كثيرة ما 
 ا على شيء منها.أجبن

 طالب:..
ألن الصوت الثاني أسمع فيه قوة، يا إخوان األصل بقاء ما كان على ما كان، اإلعالن وعد،  ؟نستفتي أجل

وبالنسبة لي ال بد من الوفاء في هذا الوعد ولو ترجح عندي القول الثاني، ولكن األمر إليكم، يعني هذا ما عندي 
 يبقى كما هو ويأخذ سلم الوصول نصيبه أقل شيء ساعة. ويبقى ما عندكم، هل ترون أن الجدول

 طالب:.......
ولو كان على حساب كتاب التوحيد، أو ترون أن كتاب التوحيد ينجز منه في كل يوم على األقل باب ويكون 

 باقي الوقت ولو قل لسلم الوصول؟
 طالب:.......

 ما تزيد، من يرى هذا؟ من يرى قسمة الوقت بينهما بالسوية ساعة وربع، وساعة وربع 
 طالب:.......
 يديهم.أكلنا، ما رفعوا كيف م، ما في أحد، كال، ما هو بكل

 الوقت على سلم الوصول؟ ل  باب الكامل من كتاب التوحيد ولو قمن يرى إكمال ال
 وهللا جمهور، خلونا نشوف.

 من يرى االقتصار على كتاب التوحيد جميع الوقت؟
 طالب:.......

 رفع مرتين، كما أنه ال يجوز رفع اليدين، ال يجوز رفع اليدين في االستفتاء ما هو في الصالة.ال يجوز ال
 طالب:.......
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الذي وضعته ووعدت به، هذا وعد مني أن  ال شك أنني أنااألصل بقاء ما كان، وهذا اإلعالن  :ال، أنا قلت لكم
 ستفيد يرى غير ذلك فالفائدة مقدمة.أشرح هذه الكتب، والوعد ال بد منه، لكن إذا كان الطرف الم

 طالب:.......
 .......ية من اإلنترنتئاألسئلة جا أعرف أن

 طالب:.......
 لو تصير الساعة ست كم يبقى لسلم الوصول؟ نصف ساعة.

 طالب:.......
 .....إيه نص ساعة باروح آخذ لي فنجان من هناك لمدة ربع ساعة وكذا ما يبقى، ونبي.

 طالب:.......
 .عبلو سجل الدرسين في شريط واحد صال ، ال ال

 طالب:.......
 يعني باب من كتاب التوحيد وأبيات من سلم الوصول في شريط واحد.

 طالب:.......
 ما يجي، ما يجي، ما يجي.

 طالب:.......
هللا، يبقى وهللا نشوف األصوات، األصوات ال سيما الثاني والثالث متقاربة، متقاربة ويبقى على ما كان إن شاء 

 األمر على ما كان.
 طالب:.......

 ...........أنا اليوم أجبت على أسئلة اإلنترنت بس، فقط.
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (3) شرح كتاب التوحيد

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير
 

 سم.
 على آله وصحبه أجمعين. وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد و  ،الحمد هلل رب العالمين
}ِإنَّ ، وقول هللا تعالى: حساب بغير الجنة دخل التوحيد حقق من باب" تعالى: -رحمه هللا-قال شيخ اإلسالم 

ا َوَلْم َيُك ِمَن اْلُمْشِرِكيَن{ ِ َحِنيف  ِهْم ََّل }َوالَِّذيَن ُهم ِبَرب ِ ، وقال: [( سورة النحل120)] ِإْبَراِهيَم َكاَن ُأمَّة  َقاِنت ا لِلِ 
 .[( سورة المؤمنون 59)] ُيْشِرُكوَن{

 انقض الذي الكوكب رأى أيكم: فقال -رحمه هللا- جبير بن سعيد عند كنت: قال الرحمن عبد بن حصين عن
 فما: قال ارتقيت: قلت؟ صنعت فما: قال لدغت ولكني ةصال يف أكن لم إني أما: قلت ثم أنا: فقلت؟ البارحة
: قال أنه الحصيب بن بريدة عن حدثنا: قلت؟ حدثكم وما: قال الشعبي حدثناه يثحد: قلت؟ ذلك على حملك

رضي هللا - عباس ابن حدثنا ولكن ،سمع ما إلى انتهى من أحسن قد" :قال ،"ةمَ حُ  أو عين من إَّل رقية َّل"
 يوالنب ،الرهط ومعه يَّ النب فرأيت ،األمم على عرضت)): قال أنه -صلى هللا عليه وسلم- النبي عن -اعنهم
 موسى هذا: فقيل أمتي أنهم فظننت عظيم سواد يل رفع إذ ،أحد معه وليس يَّ والنب ،والرجالن الرجلُ  ومعه
 أمتك هذه: لي فقيل الجنة يدخلون  ألفا   سبعون  ومعهم أمتك هذه: لي فقيل عظيم سواد فإذا فنظرت ،وقومه
 أولئك يف الناس فخاض منزله فدخل نهض ثم ،((عذاب وَّل حساب بغير الجنة يدخلون  ألفا   سبعون  ومعهم
 يف ولدوا الذين فلعلهم: بعضهم وقال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول صحبوا اللذين فلعلهم: بعضهم فقال

: فقال فأخبروه -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول عليهم فخرج ،أشياء وذكروا ،شيئا   باهلل يشركوا فلم اإلسالم
 ادع": فقال محصن بن عكاشة فقام ،((يتوكلون  ربهم وعلى يكتوون  وَّل يتطيرون  وَّل يسترقون  َّل الذين هم))
 سبقك)): فقال "،منهم يجعلني أن هللا ادع": فقال آخر رجل قام ثم ((منهم أنت)): قالف "منهم ييجعلن أن هللا
 .((عكاشة بها
 :مسائل فيه

 .التوحيد في الناس مراتب معرفة: األولى
 .قيقهتح معنى ما: الثانية
 .المشركين من نيك لم بكونه إبراهيم على سبحانه ثناؤه: الثالثة
 .الشرك من بسالمتهم األولياء سادات على ثناؤه: الرابعة

 .التوحيد تحقيق من والكي الرقية ترك كون : الخامسة
 .التوكل هو الخصال لتلك الجامع كون : السادسة
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 .بعمل إَّل ذلك واينال لم أنهم معرفتهمب الصحابة علم عمق: السابعة
 .الخير على حرصهم: الثامنة
 .والكيفية بالكمية األمة هذه فضيلة: التاسعة
 .موسى أصحاب فضيلة: العاشرة
 .-عليه الصالة والسالم- عليه األمم عرض: عشرة الحادية
 .نبيها مع وحدها تحشر أمة كل أن: عشرة الثانية
 .لألنبياء استجاب من قلة: عشرة الثالثة
 .وحده يأتي أحد يجبه لم من أن: عشرة الرابعة

 .القلة في الزهد وعدم، بالكثرة اَّلغترار عدم وهو، العلم هذا ثمرة: عشرة الخامسة
 .والحمة العين من الرقية في الرخصة: عشرة السادسة
 أن فعلم ،وكذا كذا ولكن ،"سمع ما إلى انتهى من أحسن قد": لقوله ؛السلف علم عمق: عشرة السابعة
 .الثاني يخالف َّل األول الحديث
 .فيه ليس بما اإلنسان مدح عن السلف بعد: عشرة الثامنة
 .النبوة أعالم من علم ((منهم أنت قوله)): عشرة التاسعة
 .عكاشة فضيلة: العشرون 
 .المعاريض استعمال: والعشرون  الحادية
 .-صلى هللا عليه وسلم- خلقه حسن: والعشرون  الثانية

أما نا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، نبي ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،نالحمد هلل رب العالمي
 تعالى:  -رحمه هللا-فيقول المؤلف اإلمام المجدد  :بعد
تحقيق التوحيد كما قرره أهل العلم تخليصه، وتنقيته من  ":حساب بغير الجنة دخل التوحيد حقق من باب"

لخفي والجلي، والبدع المحدثة في الدين، مما ال يدل عليه دليل من الكتاب أو شوائب الشرك األكبر واألصغر وا
 .السنة، واإلصرار على المعاصي ال سيما الكبائر

هم يذكرون هذا في تحقيق التوحيد، في تحقيقه الموعود عليه بدخول الجنة بغير حساب، لكن في حديث السبعين 
في ما ذكره أهل العلم في تحقيق التوحيد في تخليصه من شوائب األلف الذين يدخلون الجنة بغير حساب، هل يك

))ال تمام التوكل الذي يجمع ما قيل في ؟ الشرك والبدع والمعاصي، أم ال بد من قدر زائد وهو تمام التوكل
 أوال يدخل ب وقد اكتوى؟ مقتضى شرح الترجمة يعني يدخل الجنة بغير حسا ،يسترقون وال يكتوون وال يتطيرون((

 دخل؟ي
 طالب:.......

، قالوا: تحقيق "باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب"من اكتوى أو استرقى مقتضى شرح الترجمة 
 ؟طلب الرقية معصية ، فهل الكي معصية؟التوحيد تخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي
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ول الجنة بغير حساب تمام نعم التطير معصية معروف، الطيرة شرك على ما سيأتي، يعني هل يطلب لدخ
 وهل تدل عليه الترجمة وشرح الترجمة من قبل أهل العلم؟ نعم؟ ؟التوكل كما في حديث السبعين األلف اآلتي

 طالب:.......
 إيه.

 طالب:.......
 ؟نمشي على كالمهم تحقيقه تصفيته وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، نعم

 طالب:.......
 كيف؟

 .طالب:......
، هل من باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب"غير مانع من دخول الجنة بغير حساب؛ الترجمة "

 ال؟أو تحقيق التوحيد تمام التوكل 
 طالب:.......

 هاه؟
 طالب:.......

 تمامه.
 طالب:.......

 يعني افترض أن شخصًا اكتوى، هل نقول: إنه فعل محرمًا؟ 
 طالب:.......

 ما فعل محرمًا.
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......

، ما معنى حقق التوحيد؟ تحقيقه تخليصه..، "باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب"شرحهم للترجمة 
ل تمام التوكل التأمت الترجمة مع الحديث.  والمعاصي، لكن لو أضيف إليه ما يدخ 

 طالب:.......
بد من إدخال تمام التوكل في معنى تحقيق التوحيد، والشر اح  الشيخ ذكر الحديث؛ لبيان معنى الترجمة، إذن ال

، الشراح حينما شرحوا هذه الترجمة ما رأيت أحدًا أشار إلى أن تمام التوكل الذي يترتب عليه يدخلونهقاطبة ال 
 ترك االسترقاء وترك الكي.

 طالب:.......
 هذا في تيسير العزيز الحميد.

 طالب:.......
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 أعد أعد؟
 .....طالب:..

 ال، ال بد من ترك المعاصي مع فعل المأمورات، هذا ال بد منه.
 طالب:.......

 ال، ال هو المعاصي، فمن فعل المباح يدخل في تحقيق التوحيد على كالمهم.
 طالب:.......

كوى، والخالف في كونه اكتوى، كونه  -عليه الصالة والسالم-ال على أنها مباحة ما...، والكي مباح، النبي 
 ، وسيأتي هذا نعم؟-عليه الصالة والسالم-رقى ور قي 

 طالب:.......
ال، ال إذا ما وجد حساب ما وجد عذاب مباشرة، إذا لم يوجد..، قد يوجد الحساب وال يوجد العذاب، لكن إذا وجد 

 العذاب فال بد من الحساب، نعم.
 طالب:.......

 تركوا.
 طالب:.......
، تحقيقه تخليصه من شوائب هوتخليص ه، تحقيقهتخليص لترجمة، يعني لما قالوا:ا ؟معنى تحقيق مالكن كلهم...، 

الشرك والبدع والمعاصي، إذن هذا الشرح لهذه الترجمة ناقص، يحتاج إلى إضافة ليدخل فيها ما أشير إليه في 
 الحديث، ال بد من ذلك، وسيأتي الحديث إن شاء هللا تعالى.

 دخل الجنة بغير حساب. :حقق التوحيد، وجوابه :ية فعل الشرطشرط "من": "من حقق التوحيد دخل":
ا َوَلْم َيُك ِمَن اْلُمْشِرِكيَن{وقول هللا تعالى: " ِ َحِنيف  }ِإنَّ  ":[( سورة النحل120)] }ِإنَّ ِإْبَراِهيَم َكاَن ُأمَّة  َقاِنت ا لِلِ 

 .ذات هللا إمام الحنفاء، ومحطم األصنام الصابر على األذى في :{ِإْبَراِهيمَ 
ا َوَلْم َيُك ِمَن اْلُمْشِرِكيَن{ َكانَ }" ِ َحِنيف  -قد ال يوجد عند عموم الخلق، نعم النبي  اً يعني صبر صبر  :"ُأمَّة  َقاِنت ا لِلِ 

استحق هذا  -عليه السالم-اء الدعوة، وإبراهيم بصبره المثال المحتذى في تحمل أع -عليه الصالة والسالم
؛ ألنه صار في وقت من األوقات منفردًا بتحقيق التوحيد، ومن {ُأمَّة   َكانَ }قيام الساعة، الوصف الذي يتلى إلى 

 حوله كلهم مشركون، حتى أقرب الناس إليه، في مدة طويلة.
فاألمة تطلق ويراد بها  ،ما تردد وال تأخر، فهو أمة، وهو إمام ،مر بذبح ابنه فتله للجبينوأ   ،حطم األصنام

ة يعني أنه كاألمة، بما يشتمل عليه من الصفات التي يندر أن تجتمع في ى الشخص بأنه أم  اإلمامة، ويطلق عل
 .غيره، بل ال يمكن أن تجتمع إال في مجموعة من الناس

 .-جل وعال-القنوت دوام الطاعة، فهو على الدوام مطيع هلل  ":ِإنَّ ِإْبَراِهيَم َكاَن ُأمَّة  َقاِنت ا{}"
ا}"  وهنا من مال عن الشرك وأهله إلى ،حنف وأحنف يطلق على مائل الرجل ،ف، وهو الميل": من الحن{َحِنيف 

 التوحيد.
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ا َوَلْم َيُك ِمَن اْلُمْشِرِكيَن{}" إبراهيم الذي حطم األصنام عدو الشرك والمشركين لم يك من المشركين،  :"َحِنيف 
إذن هو  ،ولم يك من المشركين ،حنيفاً  ،قانت هلل ،أمة :ومفهومه أنه محقق للتوحيد، إذا ترادفت هذه األوصاف

( سورة 35)] }َواْجُنْبِني َوَبِنيَّ َأن نَّْعُبَد اأَلْصَناَم{محقق للتوحيد، ومع ذلك خاف على نفسه وبنيه من الشرك، 
 نسأل هللا الثبات. ،فليس اإلنسان مادامت روحه في جسده في مأمن عن الزيغ، واالفتتان ،[إبراهيم

الخوف من الشرك، وإذا كان إبراهيم الذي حطم األصنام  :سيأتي في باب ":َوَبِنيَّ َأن نَّْعُبَد اأَلْصَناَم{ }َواْجُنْبِني"
ْعُبَد اأَلْصَناَم{هو الذي يقول:  وما ذلكم إال لعلمه التام بخطر الشرك، وتجد المسلم مع  ؛}َواْجُنْبِني َوَبِنيَّ َأن نَّ

د يقلد المشركين، وقد يتأثر ببعض أفعالهم، وال يخشى على أوالده من أن األسف يقيم بين ظهراني المشركين، وق
وخيانة للنفس  الد الكفار، وال شك أن هذا تفريطينحرفوا وأن يرتدوا كما حصل ألوالد كثير ممن يعيش في ب

تضعف الذي ولذا الهجرة من أوجب الواجبات، ولم تبح الحيلة إال في سبيلها، ولم يعذر إال الضعيف المس لولد؛وا
ال يستطيع، ال يستطيع وال عن طريق الحيلة، وإال إذا استطاع عن طريق الحيلة تعينت عليه الهجرة، فاإلقامة 

بكثرة اإلمساس يقل اإلحساس، وكم حصل من عظائم  ،بين ظهراني المشركين ال شك أنها خطر على النفس
ني المشركين، تجده يتساهل شيئًا فشيئًا حتى ال األمور لبعض من يتكرر منه السفر فضاًل عن اإلقامة بين ظهرا

يكون الشخص الذي تعرفه من قبل، فاألسفار أضرارها عظيمة، وعواقبها وخيمة فضاًل عن اإلقامة بين ظهرانيهم 
 التي ال بد أن يتأثر بها مهما قال، ال بد أن يتأثر.

ْن َخْشَيِة َربِ ِهموقول هللا تعالى: " ِهْم إلى قوله:  [( سورة المؤمنون 57)]مُّْشِفُقوَن{  }ِإنَّ الَِّذيَن ُهم مِ  }َوالَِّذيَن ُهم ِبَربِ 
 عندك اآلية األولى؟ ":[( سورة المؤمنون 59)] ََّل ُيْشِرُكوَن{
 طالب:.......

ْن َخْشَيِة َربِ ِهم مُّْشِفُقوَن{ ال،  نعم.؟ [( سورة المؤمنون 57)] }ِإنَّ الَِّذيَن ُهم مِ 
ِهْم ََّل ُيْشِرُكوَن{}َوالَّذِ إلى قوله: " يعني هؤالء الذين جمعوا هذه األوصاف  ":[( سورة المؤمنون 59)] يَن ُهم ِبَربِ 

 .، ومع ذلك هم مشفقون خائفون وجلون أن ترد عليهم-جل وعال-يعملون األعمال الصالحة مخلصين فيها هلل 
ِهْم ََّل ُيْشِركُ وهو المقصود  "إلى قوله": يعني أنهم محققون للتوحيد، مشفقون من أن ترد  :وَن{}َوالَِّذيَن ُهم ِبَربِ 

ُقُلوُبُهْم َوِجَلٌة{: -جل وعال-عليهم هذه األعمال كما في قوله   :[( سورة المؤمنون 60)] }َوالَِّذيَن ُيْؤُتوَن َما آَتوا وَّ
وف والوجل يعني عندهم خوف وإشفاق من أن ترد عليهم األعمال، وهذا إذا جمع المرء بين حسن العمل مع الخ

، فإنه إذا اعتمد على نفسه -جل وعال-من أن يرد عليه هذا العمل؛ ألنه ال يركن إلى نفسه، بل ركونه إلى ربه 
ووكل إليها، فإنه يوكل إلى ضعف وعجز، لكنه يعمل األعمال الصالحة، ويقدم ما يستطيعه من أوامر، ويترك 

 ومع ذلك هو خائف   ستطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه(())إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما ا ،ما أمر باجتنابه
وفي مقابلهم أهل التفريط، بل أهل  ،-رضوان هللا عليهم-أال يقبل منه هذا العمل، كما حصل من الصحابة  وجل  

، الخشية هي ..بين سوء العمل مع األمن واإلدالل بهذا العمل، وال شك أن الخوف والخشية النفاق الذي يجمعون 
َ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماء{ائدة العلم، وخالصته، واإلشفاق بمعنى الخشية، ف ، تجد [( سورة فاطر28)] }ِإنََّما َيْخَشى َّللاَّ

كأنما أدخل الناس في دين هللا، وأخرجهم من الظلمات  ئاً على ربه بعبادته، بطاعته إذا فعل شي ن  بعض الناس يم  
يتكبر ويتبختر  ،هم في ميزانه، إذا ركع ركعتين قد ال يحضر قلبه فيهماوصارت جميع حسنات إلى النور قاطبة
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يعني مثل ما يسمع في المجالس، يقول: ما دمنا نصلي الحمد هلل غيرنا ما يصلي،  ..،ويقول: الحمد هلل احنا
لقليل مئات الماليين بل ألوف الماليين كلهم كفار إال ا ،ن النار سوف تمتلئ من الكفارإع من يقول: م  وس  

وهو اليأس من روح هللا، -النادر، ال شك أن هذا أمن من مكر هللا وهو من عظائم األمور، كما أن مقابله 
مثله، فينبغي أن تكون حال المسلم في منزلة بين هذين األمرين، خائفًا راجيًا، يحسن  -والقنوط من رحمة هللا

ص والمتابعة، ومع ذلك يخشى ويخاف أن يرد يحرص على أن يعمل العمل مع توافر الشروط باإلخال ،العمل
 .عليه هذا العمل، ويرجو رحمة ربه، وال يتكل على عمله

ِهْم ََّل ُيْشِرُكوَن{"إلى قوله:   يعني أنهم يحققون التوحيد. ":}َوالَِّذيَن ُهم ِبَربِ 
 خائفون وجلون من هللا أي من إحسانهم وعملهم الصالح مشفقون من"تعالى:  -رحمه هللا-يقول الحافظ ابن كثير 

، واآلن "المؤمن من جمع إحسانًا وإشفاقًا والمنافق من جمع إساءة وأمناً " :، كما قال الحسن البصري مكره بهم"
 االتجاه وما يدور في وسائل اإلعالم أن تخويف الناس ينكد عليهم حياتهم، فلماذا النار، النار النار؟

أوقات أفراح وما أشبه ذلك، لكن على كل حال ال بد من في  ى من يأتي بنصوص الوعيدوبعضهم يعتب عل
التوازن، وال بد من االعتدال حتى أنه صدر في بعض الجهات خارج هذه البالد منع الخطباء أن يتحدثوا على 

ظروف الحياة صعبة، وأكثر الناس يعيش في  ألن ؛النار على المنابر، منعوهم أن يتحدثوا على المنابر عن النار
 بقي من حياته؟ ماذا ؟إذا جاء إلى المسجد يسمع النار النار تعاسة ثم

ويريدون من الناس أن يكونوا كالبهائم، همهم األكل والشرب، وال خوف  -نسأل هللا السالمة والعافية-هذا كالمهم 
 !!وال رجاء
 تعالى: -رحمه هللا-ثم قال 

 .التابعي المفسر، التابعي الجليلالفقيه  ":جبير بن سعيد عند كنت: قال الرحمن عبد بن حصين عن"
 .سقط البارحة -شهاب–سقط كوكب  ":؟البارحة انقض الذي الكوكب رأى أيكم: فقالعند سعيد بن جبير "
والبارحة تطلق على أقرب ليلة مضت، واألصل أن هذا  ":فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟"

 ا يكون؟اإلطالق يكون قبل الزوال، لكن بعد الزوال ماذ
قبل الزوال يقال: الليلة، وبعد الزوال يقال: البارحة، بعد الزوال يقال لليلة التي مضت البارحة، وقبله يقال: الليلة، 

 .وأما بالنسبة لما بعد الزوال فيقال الليلة لليلة الالحقة، القادمة
رآه؟ وما الفائدة من هذا  كوكب سقط رجم به، فسأل عنه سعيد بن جبير فقال: أيكم ":الذي انقض البارحة؟"

 السؤال؟ نعم؟
 طالب:.......

 هاه؟
 طالب:.......

 .هو الشهب هذه ال شك أنها يرمى بها، يرمى بها الشياطين
 هل السؤال عن مثل هذا من فضول العلم أو من متينه؟ :"أيكم رأى الكوكب الذي..؟"
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حجاج ولما يكمل الخمسين، يعني السؤال سعيد بن جبير تابعي جليل فقيه مفسر، إمام حجة، معروف، قتله ال
 عن مثل هذا، يعني هل أراد أن يختبر من حوله هل فيكم قائم أو كلكم نائمون؟ 

 طالب:.......
 ؟نعم

 طالب:.......
 يعني مجرد إخبار بما حصل أنه انقض كوكب البارحة؟

 طالب:.......
ال فائدة فيه، يتوصلون  ئاً دتهم أن يذكروا شيمن عا ليس ؟!للحديث يعني يبدأ به في حديثه معهم، يكون مدخال

 به إلى ما له فائدة.
 طالب:.......

 ؟يتعلق به، نعم ، خالص انتهى الموضوع، ما ذكر شيئالكن ما بان شيء
 طالب:.......

 يعني هل كان مقصوده أن يتحد  عن قيام الليل، فأراد أن يسأل هذا السؤال ليعرف النائم من القائم؟
 طالب:.......

 هاه؟
 طالب:.......

، يعني يصعب مواجهة الشخص أن يقول: هل قمت البارحة، أو ما قمت البارحة، ومن اإلحراج أن ..يريد أن
يقال: من قام منكم البارحة، ومن لم يقم، يعني هذا إحراج، فأتى بهذا السؤال الذي يتوصل به إلى مقصوده من 

 نعم.غير حرج، أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ 
 طالب:.......

 لكونه تحت سقف مثاًل.
 طالب:.......

 لكن الغالب أنهم يرونه، الغالب أنهم يعني السقوف ما تحتملهم.
يحث القائم على المزيد، ، ولوالذي يظهر أنه أراد أن يعرف القائم من النائم؛ لينصح ،على كل حال هكذا حصل

 والنائم على قيام الليل، وهللا المستعان.
أنا، وخشية أن يظن سعيد بن جبير ومن حضر معه أنه قام  :حصين بن عبد الرحمن، فقلت ":أنا: فقلت"قال: 

 ؟وهل هذا ينفي أنه قام الليل وفي هذه اللحظة ال نقول في صالة ":ةصال يف أكن لم إني أما: قلت ثم"للصالة، 
نها مراتب، من الناس من ال يقوم ويكون هذا من باب إخفاء العمل، وهو قدر زائد على مجرد بيان الواقع؛ أل

 .ويدعي أنه يقوم، ومنهم من ال يقوم ويخبر أنه ال يقوم، ومنهم من يقوم ويخفي أنه يقوم، هذه مقامات
على إخفاء  -من حرص الصدر األول- وهذا من حرصهم ":أما إني لم أكن في صالة: أنا، ثم قلت: فقلت"

يأتي اإلنسان متعبًا ويظهر للناس أنه من أثر العبادة بالليل  العمل فضاًل عن دعوى خالف الواقع، يعني قد
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))من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما يعني كما جاء في حديث  ،وليس األمر كذلك
 يعني يظهر للناس أنه هاجر هلل ورسوله واألمر ليس كذلك. هاجر إليه((

لئال يظن به خالف الواقع، لكن هل يلزم أن يقول: أما إني لم أكن  ":ةقال: ثم قلت: أما إني لم أكن في صال"
ما فقلت: أنا، وسكت، ال شك أن قوله: أ ،في صالة، أو هذا من تمام الورع؟ والبعد عن الرياء؟ يعني لو سكت

 .إني لم أكن في صالة هو الكمال
فضاًل  ،قع هو الكمال، فضاًل عن السكوتقد يقول قائل: الكمال أن يكون يصلي، لكن بالنسبة لحاله بيان الوا

 عن ادعاء خالف الواقع.
لدغت، لقد لدغته حية أو عقرب، وكانت هذه اللدغة فيما يظهر قوية،  ":لدغت ولكني في صالة أما إني لم أكن"

 .وأثرها شديد، لماذا؟ ألنه لم ينم بسببها
 ؟نعم

 طالب:.......
 ؟؟ ال، ال في وقتهم السقوف قليلة، وأكثر نومهم في العراء نعم..يرى الكوكب، تظن البيوت كلها مسقوفة وكلها

 طالب:.......
 وهو يصلي، يراه وهو يصلي؟

 طالب:.......
 قي.ماذا ب، على كل حال نشوف ..ال شك .....هو
 .لدغته عقرب، والعرب يسمون اللديغ سليم من باب التفاؤل ،دغل  : "ولكني لدغت"

األمور المؤلمة يفزع إلى الواحد منا إذا أصابه ما يصيبه ال سيما مثل هذه  اآلن ":؟صنعت فما: قال "لدغت،
رقي، ومنهم من يسترقي، ومنهم من ي   م، أو يستفرغ من جسده السم،يسكن عليه األل اً عالجالطبيب؛ ليصرف له 

 وهناك رقية للعقرب.
 طالب:.......

 هاه؟
 طالب:.......

 شركية.
 طالب:.......

هذه الرقية على يده ويحمل العقرب ما تلدغه، وكأنها متداولة من القدم بكالم ال يفهم معناه،  تستعمل، اآلن يرقي
مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مغربل بن أرندل بن سرندل ابن عرندل، قالوا: هذه  :حتى قالوا في ترجمة مسدد

ه، يعني ذكر هذا في كتب التراجم، رقية العقرب؛ ألنها تشبهها في كونها ألفاظ قريبة من الترادف مما ال معنى ل
 ؟، نعم..قالوا: هذه رقية العقرب، مما يدل على أن هذه الرقية موجودة من القدم

 طالب:.......
 هي؟ ذكرها بحروفها؟ ما
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 طالب:.......
 بحروفها ذكرها؟ 
 طالب:.......

 هي حفظتها؟ ما
 طالب:.......

هذا الشرك، يعني جعل الشيء سببًا ولم يجعله الشارع سببًا،  شرك اً وال عادي اً ال شرعي اً اسمه؟ يعني نجعل سبب
في جيبي خشية  -هذه الورقة-هذه البطاقة  أنا أجعل :وليس فيه أثر حسي نافع لهذا األمر، يعني لو قال واحد

هذا من أبواب  اً سبب الشارع تنفع، واتخاذ السبب ولم يجعله الالعين، هذه ليست بسبب شرعي وال عادي، تنفع؟ 
 ؟الشرك، نعم

 طالب:.......
هذا من التوكل، لكن الفرق فيما إذا خشي التلف مثاًل، لدغته حية وترك العالج ومات، ما ذهب إلى المستشفى 

 ويعرف أنه يموت، هل يأثم أو ال يأثم؟
 ."ال أعلم سالفًا أوجب العالج"المسألة معروفة عند أهل العلم وشيخ اإلسالم يقول: 

 طالب:.......
 أنها من باب أشبه ما تكون بالطالسم.و نهم يقارنون هذه األسماء المترادفة في وزن واحد هم كأ

 طالب:.......
 ينافي التوكل.الفعل السبب 
 طالب:.......

 ،ال، ال يلزمه وجوب، فعل السبب ال ينافي التوكل، وعرفنا في دروس مضت أن ترك األسباب خلل في العقل
الشرع، فال بد من التوازن، يعني لو أن إنسانًا في وقت شديد البرودة اغتسل على األسباب خلل في  هواعتماد

لها أثر، وأنا متوكل، نقول: مجنون ، فرق بين التوكل مع ترك  ليسوخرج، اغتسل بثيابه وخرج، يقول: األسباب 
ل ما قلنا: العالج، وبين ترك األسباب التي في تركها هلكة، الذي هو يتسبب لنفسه بالهالك، يعني شخص مث

األسباب ال قيمة لها، نقول: أنت تسببت في  :اغتسل في ثيابه في يوم شديد البرد وخرج ونام في السطح، ويقول
، هو ما فعل بنفسه، ما فعل ما هبرد، وعنده ما يستدفئ به وتركالهالك نفسك، فأنت آثم، لكن لو كان يوم شديد 

ه، وقال: السبب ا يلزم، فرق بينه وبين من بذل السبب المهلك، يهلك بسببه، لكنه ترك السبب، عنده ما يستدفئ ب
وبين من ترك السبب المؤدي إلى الهالك، فرق بين هذا وهذا، لكن كالهما مطلوب، فعل األسباب مأمور به 

 شرعًا.
 كأن الظاهر أنه رقى نفسه، والرقية لها أثرها العظيم في المرقي بشروطها، ":ارتقيت: لاق قال فما صنعت؟"

 .وسيأتي باب خاص بالرقى، فالرقية بشروطها ال شك أنها مؤثرة، ومن أنفع أسباب العالج وأقرب الطرق للشفاء
 "ارتقيت":

 طالب:.......
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 يعني طلبت من يرقيني. :يعني طلبت من يرقيني، استرقيت استرقيت:
 ى.وكأن الحديث ساقه سعيد بن جبير عن ابن عباس من أجل اإليراد عليه بكونه استرق

 هل عندك دليل أو تعمل بغير دليل؟ يعني ":؟ذلك على حملك فما: قال"
 ألن السلف معولهم على الدليل، حتى قال قائلهم: إن استطعت أال تحك رأسك إال بأثر فافعل.

عامر بن شراحيل التابعي  ":الشعبي حدثناه"يعني حملني حديث  ":حديث: قلت قال فما حملك على ذلك؟"
ال رقية  ":مةحُ  أو عين من إَّل رقية َّل: قال أنه الحصيب بن بريدة عن حدثنا: قلت؟ حدثكم ماو : قال"الجليل. 

هذه نافية، هل مفادها النهي يعني ال ترقوا إال من أجل العين والحمة؟ وكانت الرقية  "َّل":إال من عين أو حمة، 
 من العين والحمة؟فع كنفع الرقية ممنوعة إال في هذين كما قال بعضهم، أو أنه ال رقية تن

يعني تنفع لكن النفع األعظم في الرقية من العين والحمة، والعين هي إصابة المعيون من قبل العائن بعينه، 
لعين تختلف عن الحسد، ا ت هيبعضهم يسميه حسد هذا محسود، وهذا يحسد الناس، مع أنه ليس ،ويسمونها

ابة المعيون بالعين الناتجة عن هذه النفس الخبيثة عن الغير، والعين إصالحسد، الحسد تمني زوال النعمة 
 بالنسبة لهذه العين، هل استطاع؟ الشريرة، لكن هل الطب الحديث والعلم الحديث استطاع أن يكتشف شيئاً 

 طالب:.......
 يستطيع؛ ألنها أمور غير محسوسة، وأثرها واضح وآني في وقته، وإذا ذهب المعيون إلى األطباء قالوا: سليم ال

فيك شيء، قالوا: سليم، وعالجك في الرقية، وال شك أن العين عالجها الرقية، إال إذا ترتب عليها أثر  ليس
 حسي، يعني أصيب بعين فوقع وانكسر يده أو رجله، هذا يعالج بالعالج الطبي.

 ، هاه؟..أصابت المعيون كما حصل من عامر بن ربيعة حينما ":َّل رقية إَّل من عين قال:"
 .....طالب:..

أن يغتسل له، وهذا أيضًا مجرب وشرعي، يغسل  -عليه الصالة والسالم-لما أصابه بعينه، طلب منه النبي  
 ؟مواضع من بدنه، وتصب على هذا المعيون فيبرأ، إضافة إلى الرقية، نعم

 طالب:.......
شيء، تظن أنه مثل إي هذا األصل، القلب السليم ال يمكن أن يصدر منه العين، ال بد أن يكون في نفسه 

ما يعرف هذا من صاحب القلب السليم،  ؟قلبه سليم ))يدخل عليكم رجل من أهل الجنة((الشخص الذي قال: 
 نعم.

 طالب:.......
 في النار. ......آثم، آثم

 طالب:.......
ويدفع  لئال يتضرر غيره ؛على كل حال إذا قتل بعينه، يختلف أهل العلم هل يقاد منه أو ال يقاد، أو يحبس

 ؟الدية؟ المقصود أن المسألة خالفية، نعم
 طالب:.......

 هذا ال بد أن يعزر، ال بد أن يعزر ويكف شره عن الناس، هاه؟
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 طالب:.......
 إيش فيها؟

 طالب:.......
بعض الناس يبالغ، كلما أصيب بشيء قال: معيون، هذا الكالم ليس بصحيح، وبعضهم ينفي العين، ويتحدى 

جل -أيضًا ليس بصحيح؛ ألن العين حق، فال هذا وال هذا، والمطلوب التوسط، يتوكل على هللا  العائن، وهذا
 ه، نعم؟، وال يعرض نفسه لشخص عرف بإصابت-وعال

 طالب:.......
وقد يكون صالح من جهة، صالح في عمل، صالح في كذا، لكن يكون في نفسه شيء من الخلل، وإال سليم 

 ؟عمالقلب ما يمكن أن يصيبه، ن
 طالب:.......

على كل حال العين حق، ووجدت ممن ظاهره الصالح، لكن المجزوم به أن قلبه فيه شيء، وإال صاحب القلب 
 . هاه؟بأذى. اً السليم ال يمكن أن يصيب مسلم

 طالب:.......
 على كل حال إذا غسل شيء من بدنه نفع بإذن هللا.

 طالب:.......
فضلة الطعام - ه، من أثره من األرض التي يطأ عليها، وأخذوا من فضالتهنعم توسعوا في هذا، فأخذوا من أثر 

 إشكال إن شاء هللا. هفي ليسووجدوه نافعًا، يعني بالتجربة  -والشراب وما أشبه ذلك
 طالب:.......

 أنه ال يقع، لكن قد يكون في وقت من األوقات؛ ألن أمر اإلنسان ليس اً األصل أنه ال يقع ما دام القلب سليم
على وتيرة واحدة في حياته كلها، اإليمان في قلبه يزيد وينقص ويضعف، وقد تتجه نفسه إلى شيء في وقت ال 

 تتجه نفسه إليه في غيرها.
 طالب:..

 . هاه؟شر، هذا هو األصل. هالتبريك إذا رأى ما يعجبه يبرك يبادر بالتبريك؛ ليسلم الناس إن كان في
 طالب:.......

 رب هذا ووجد نافعًا، ال سيما ما يتركه من طعام أو شبهه.ج   يعني ما باشره بنفسه
 الحمة إصابة ذوات السموم، كما حصل لحصين.: "َّل رقية إَّل من عين أو ُحمة"
ما معنى  ":سمع ما إلى انتهى من أحسن قد" سعيد بن جبير يقول: ":سمع ما إلى انتهى من أحسن قد: قال"

 هذا الكالم؟
 طالب:.......

 ؟نعم
 .......طالب:
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أنت انتهيت إلى ما بلغك من خبر، انتهيت إلى ما بلغك من علم وعملت به، وقد أحسنت لما كان لك ما  ،نعم
 .تستدل به، ولم تعمل برأيك، أحسنت، كل من عمل بدليل يقال له: أحسنت

 قد يكون الدليل مرجوحًا، وقد يكون غير ثابت، يقال له: أحسنت؟
عليه -يراه ثابتًا، لماذا صنعت؟ قال: وهللا سمعت من يحد  عن الرسول يعني هو عنده ثابت الحديث أو 

يصلي صالة الرغائب أو التسابيح من عوام المسلمين، فقلت  اً أنه قال كذا، لو وجدت شخص -الصالة والسالم
قول له: هذه الصالة، لماذا صليت هذه الصالة؟ قال: أنا قرأت في كتاب يحث على هذه الصالة بهذه الكيفية؟ ن

 له: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لكن الحديث ضعيف فال يجوز العمل به.
 طالب:.......

 ، يروى، يروى مرفوعًا، الحديث يروى مرفوعًا.اً ال، يروى مرفوع
 على كل حال هل يقال لكل شخص عمل بخبر بلغه أحسنت؟

ل له، قال: أنا وهللا قرأت في الكتاب شخص يصلي صالة الرغائب، أو صالة التسابيح، ثم إذا قيمثل ما ذكرنا، 
صيغة الخبر تغري بها، صليت، هل نقول له: ال يا أخي أنت  الفالني أن فيها أجر عظيم وثواب، وصيغتها

لكن الحديث ضعيف؟ أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن،  ألن الحديث ضعيف، أو نقول: أحسنتغلطت؛ 
لست من ال تبادر بالعمل حتى تسأل؛ ألنك  العمل بمقتضى علمك،هل نقول هذا أو هذا؟ أو نقول: إنه ليس لك 

أهل النظر؛ ألنه قد يعمل بعمل محرم، معوله على حديث ضعيف وموضوع، نقول: ما دام عملت بحديث ظنًا 
ألن  ؛أحسنت، لكن الحديث ضعيف أو موضوع، أو نقول: ال -عليه الصالة والسالم-منك أنه يروى عن النبي 

على عمل فيعمله، ثم بعد ذلك ينبه  ا  أي كتاب ثم بعد ذلك يجد فيه حث اً يفعل مرة ثانية، يفتح كتابهذا يغريه أن 
: أحسنت؛ ألنك عملت بأثر، لكن فيما بعد، نقول: ال، قف، ولو كان في أول مرة يتلطف معه في األسلوب يقال

هل هو يثبت أو ال يثبت؟ لعل هذا  الخبر ااألثر ضعيف، وال تعود لمثل هذا، حتى تسأل أهل العلم عن هذ هذا
 .هو المتجه، ال سيما وأن األمر قد وقع، وفي هذا أسلوب حسن أدب

 هذا االستدراك يفيد أن ما قبله مرجوح أو باطل؟ ":عباس ابن حدثنا ولكن"قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، 
 هاه؟

 طالب:.......
أحسنت؛ ألنك عملت  :نا بمن عمل بحديث موضوعمرجوح يعني مفضول، أو باطل من أصله؟ يعني مثل ما قل

 لكن ترى الخبر موضوع وال يصح، وال يجوز العمل به. -عليه الصالة والسالم-بخبر تظنه عن النبي 
 طالب:.......

يختلف باختالف المستند الذي عول عليه من عمل، فقد يعمل بحديث صحيح لكنه منسوخ، يعمل بحديث  
ث صحيح لكنه مقيد، فيكون عمله بالحديث وإن كان الحديث صحيحًا إال أن صحيح لكنه مخصص، يعمل بحدي

ن العمل بالناسخ من بلوغه، ما بلغه إعلى أن أهل العلم يقولون  ،فالعبرة بالناسخًا عمله به خطأ، ما دام منسوخ
منسوخ،  الناسخ، بلغه المنسوخ، فعمل به، يقال له: أحسنت، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لكن الحديث

 عملت بهذا الحديث لكنه مطلق وهو مقيد بأحاديث أخرى. 
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 ":((األمم على عرضت)): قال أنه -صلى هللا عليه وسلم- النبي عنولكن حدثنا ابن عباس هللا عنهما "
ألنه ، وذلك -عليه الصالة والسالم-أو ليلة اإلسراء، المقصود أنها عرضت عليه  ،عرضت عليه إما في المنام

وأشرف األنبياء، إذ ال يمكن أن يعرض الفاضل على المفضول، يمكن أن يعرض الفاضل على  نبياءأفضل األ
  هاه؟ المفضول؟ يعرض المفضول على الفاضل لكن يعرض الفاضل على المفضول؟

 طالب:.......
 هاه؟

 طالب:.......
ول، لكن ما يعرض لكن هل عرضت عليه؟ هو رأى، فرق بين أن يرى وبين أن تعرض، الفاضل يرى المفض

 الفاضل على المفضول.
 الرهط العشرة فما دون. ":((الرهط ومعه يالنب فرأيت عرضت علي األمم))"
الواو هنا بمعنى أو؛ ألنه لو أريد الجمع لقيل: معه الثالثة، وهذا يدل على و  ":((والرجالن الرجل ومعه يوالنب))"

الثة إلى العشرة، من الثالثة إلى العشرة؛ ألنه لو كان يتناول أن الرهط ال يتناول الرجل والرجلين، فيكون من الث
 .الرجل والرجلين، الواحد واالثنين دخل ومعه الرهط، ومعه الرجل والنبي ومعه الرجالن

هل في هذا منقصة لهذا النبي الذي لم يستجب له أحد؟  ":((أحد معه وليس يوالنب ،أحد معه وليس يوالنب))"
 لبالغ، ليس عليه إال البالغ.النبي ليس عليه إال ا

هؤالء األنبياء  ":))فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجالن، والنبي وليس معه أحد(("هنا يقول: 
الناس لم يستجيبوا، النبي معه الرهط،  دعوا أقوامهم، فاستجاب من أجاب، وامتنع من امتنع وغالب الناس وجل  

 ن، والنبي وليس معه أحد.النبي معه الرجل والرجالو 
رضوا مع نبيهم إنما هم بسبب دعوته لهم، لكن مقتضى النبوة هل مقتضاها الدعوة، أو أن هؤالء هؤالء الذين ع  

الرسول رأيت  :النبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، على قول األكثر، أو نقول هنا اقتدوا به من غير دعوة؟
أو أن  ؟سول ومعه الرجل والرجالن، ورأيت الرسول وليس معه أحد؛ ألنه دعاالرسول ومعه الرهط، ورأيت الر 

الفرق يطلب إذا اجتمع النبي والرسول وإذا افترقا دخل كل واحد منهما في اآلخر، أو يكون هذا من باب الرواية 
جيب ويمتنع من بالمعنى؛ ألن كل رسول نبي، وال ينفي كونه نبيًا أن يكون رسواًل فيدعو قومه فيستجيب من يست

النبي  :يمتنع؛ ألنه ال يمكن أن يستدل بهذا الحديث على أن النبوة والرسالة بمعنًى واحد، وال يمكن أن يقول قائل
  وهو في الوقت نفسه نبي،أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه أخذًا من هذا الحديث؛ ألنه قد يكون رسوالً  من

 واالقتصار على أحد الوصفين ال ينفي اآلخر.
هذا يدل على أن أكثر الناس  ":))النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجالن، والنبي وليس معه أحد(("

أتباع للهوى والنفس والشيطان، واالستجابة لدى أكثر الناس الذين تشعرهم أنفسهم الخبيثة أنها إذعان واستكانة 
 يرون االستجابة للرسل؟ اذامالمأل الذين استكبروا  ،، المتكبرون المتجبرون ملمن دعاه

))فرأيت النبي ومعه ولذا تجدون أكثر األنبياء تبعهم قليل،   لما طلب منهم؛واستجابةً  ايرونها استكانة وإذعان
، وهذا ال يقدح في نبوته، وال في رسالته، المسألة الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجالن، والنبي وليس معه أحد((



 55 

ال، ما عليك إال البالغ، عليك أن تبلغ، عليك أن تبذل السبب، والنتائج بيد هللا،  تجارة على التصريف،ليست 
وعلى هذا يقال لآلمر والناهي ويقال للداعي: ال تنظر إلى النتائج؛ ألنك إن نظرت إلى النتائج ما عملت، قد 

وقد يقول الداعية: أنا استجاب، ونحن نأمر وننهى ما نرى أحدًا  يقول القائل من رجال الحسبة: من عشرين سنة
 لهيقوله لنفسه، وقد يقو قد هم في ازدياد من الضالل نسأل هللا العافية، اكسب الراحة، و لناس امن عقود وأنا أدعو 
 له بعض المخذلين.

، أنت [صلت( سورة ف33)] }َوَمْن َأْحَسُن َقْوَّل  مِ مَّن َدَعا ِإَلى َّللاَِّ{دعو الناس إلى الخير، وإذا دعوت، انقول: اعمل، 
 }ُكنُتْم َخْيَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف{أحسن الناس قواًل ولو لم يستجب أحد، وكذلك األمر والنهي 

، ولو لم يستجب أحد، ما عليك إال أن تبذل ما أمرت به، ولك ثوابه سواًء استجاب الطرف [( سورة آل عمران110)]
 فشل في دعوته. -عليه السالم-، ونسمع من يكتب أن نوحًا اآلخر أو لم يستجب

 ؟: فشل في دعوتهقتل، هل نقول أن يعني النبي الذي قتل ما استجاب له أحد، بل زاد األمر على ذلك
 .، هذا حقق ما طلب منه، وما زاد على ذلك هذا ليس بيدهحاشا وكال

( سورة 56)] }ِإنََّك ََّل َتْهِدي َمْن َأْحَبْبَت{ !!ناس إليهويكتب من يكتب أن نوحًا فشل في دعوته في هداية أقرب ال
ما استطاع أن يهدي عمه الذي أحسن إليه، وإلى دعوته، ما استطاع؛  -عليه الصالة والسالم-، النبي [القصص

 .ألنه ليس عليه إال البالغ
 !!في المدينة في دعوته بمكة والطائف، ونجح -صلى هللا عليه وسلم-ويقول الكاتب: وفشل النبي 

ُسوِل ِإَّلَّ اْلَباَلُغ{ يقول: -جل وعال-وهللا  ة،يعني يربط النجاح والفشل باالستجاب ( سورة 18)] }َوَما َعَلى الرَّ
 غ البالغ المبين وبين في وقت البيان، أدى مهمته واستحق أجره.، فإذا بل  [العنكبوت

لمال ضمن بمجرد الدعوة، بمجرد األمر والنهي رأس على ذلك إن استجاب أحد فله مثل أجره، يعني رأس ا قدر  
المال ضمن، يبقى مكاسب تجعل اإلنسان يسلك األساليب المؤثرة من أجل هداية الناس، ويحرص على ذلك، 

أحد، وليس هذا بعيب  عمله ليستجاب له، وما عدا ذلك ليس له؛ ألنه يأتي النبي وليس معهو ويخلص في قوله 
 ؟لسفهاء الذين يكتبون، نعمكما يقول بعض ا وال فشل

 طالب:.......
 نقول؟ ماذا

غ ما أمر به، واستحق األجر المرتب عليه، هل نقول: فشل ضمن رأس المال، بل   الذي لم يتبعه أحد هذا نقول:
 يهدي الناس؟ أن ما استطاع

اآلمر الناهي له  ال، لكن كل من دخل في دينه بسببه، أو التزم بسبب هذا الداعية، أو ترك المنكر بسبب هذه
 ،أجر، لكن األجر األصلي مرتب على بذل السبب، وقد يحتف ببعض الناس اآلمر والناهي من أمور إخالص

ر له األجر العظيم؛ ألنه بذل ما أمر به، وهداية الناس بيد هللا وف  وقد ال يستجاب له وإن كان مخلصًا، ومع ذلك ي  
 .-جل وعال-

 طالب:.......
 .))من دل على هدى فله مثل أجر فاعله((كان أكثر تابعًا فهو أكثر أجرًا؛ ألن  إي نعم؛ ألنه إذا
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 طالب:.......
 نه، وأن ينجو بسببه من النار، هذهأن يدخل الناس كلهم في دي ةأواًل: هو رحمة للعالمين، ومقتضى كونه رحم

ل الناس وقهر الناس، وأخذ أموال رحمة، ولذلك الجهاد في سبيل هللا، بما فيه جهاد الطلب، هل المقصود به إذال
 الناس، وقتل الناس، والتسلط على الناس، أو القصد به هداية الناس لينجوا بذلك من العذاب إلى النعيم؟

مشروعية الجهاد في اإلسالم هذا، ليس المراد به قتل الناس، وإراقة دمائهم واالستيالء على أموالهم وبلدانهم ال، 
، اإلنسان إذا خالط بشاشة اإليمان قلبه تمنى أن يكون [( سورة األنبياء107)] َّلَّ َرْحَمة  لِ ْلَعاَلِميَن{}َوَما َأْرَسْلَناَك إِ 
فيقاتل الناس حتى يقولوا: ال إله إال هللا، من أجل أن يدخلوا الجنة، وينجوا من النار، ويسعى  الناس كلهم مثله

 و بالسالسل، نعم؟جادًا في أن يدخل الناس الجنة ول
 طالب:.......

نعذبهم على أيديكم، هذا إذا لم يستجب الكافر لهذه الرحمة، ولهذه الشفقة عليه من عذاب النار، ال بد أن يعني 
نصوص تحث المجاهد  هناكيخير بين أن يقتل، وبين أن يدفع الجزية، كما هو معروف في مواضعه، يعني 

 ، هذا [( سورة التوبة123)] }َوِلَيِجُدوْا ِفيُكْم ِغْلَظة {ه، على الجهاد، وليس معنى هذا أنه يتشفى بجهاده من خصم
اه د  إغراء بالجهاد من أجل أن يقول: ال إله إال هللا فينجو من عذاب هللا إلى نعيمه الذي هو باألصل رحمة للمج 

 ؟وجنته، نعم
 طالب:.......

 ....فرض عين هذا ال شك
 طالب:.......

؛ ...لكن من يدافع عن نفسه، الذي يدافع عن نفسه هو بصدد الدفاع عناآلن فرق بين شخص يطلب هداية، 
يعني  ؟دي عليه، وخلص من المعتدي أال يدعوهألن هناك مهم، وهناك أهم، لكن إذا نجا بنفسه هذا الذي اعت  

يريد أخذ المال وقتل النفس، تمكن منه صاحب البيت، أال يمكن أن  -أو صائل مثالً  لص–ًا شخص دخل بيت
 هذا األصل في المسلم. هدى بسببها؟ه له موعظة ي  يوج
 سواد سد األفق، مأل األفق من كثرته. ":((عظيم سواد يل رفع إذ))"
وهذا يدل على أن أتباع موسى كثر، سواد عظيم، وأنهم  ":((وقومه موسى هذا))فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: "

زمانهم، وهل يقال: إن أمة موسى أفضل األمم بعد أمة  لوا على العالمين، والمقصود عالمض   بتبعيتهم لموسى ف  
الصالة  عليه-وهل من الزم ذلك أن يكون موسى أفضل األنبياء بعد النبي  -عليه الصالة والسالم-محمد 
 ؟-والسالم

ال يلزم، هم فضلوا على عالم زمانهم، وموسى له هذه األجور العظيمة بسبب من تبعه، وهو من أولي العزم، 
 .-عليه السالم-يلزم بذلك أن يكون أفضل من إبراهيم لكن ال 

وهم أكثر من قوم موسى،  ":((أمتك هذه: لي فقيل ،عظيم سواد فإذا فنظرت ))فقيل لي: هذا موسى وقومه،"
 .وممن أجاب دعوة موسى

 ؟نعم "))هذه أمتك..((":



 57 

 طالب:.......
 ....أو العكس

 طالب:.......
 يعني ترتيبهم في السماوات.

 :.......طالب
 عيسى وزكريا ابني خالة في سماء واحدة، هل معنى هذا أنهم في الفضل سواء؟ نعم؟  نعم، هل له مزية،

 طالب:.......
عيسى ويحيى، وهل يلزم من كون إدريس في السماء الرابعة، ومن أفضل منه في السماء الثالثة، والثانية؟ ما 

 يلزم، نعم؟
 طالب:.......

جموع غفيرة، لكن  هزم منه، من هذا التعبير التساوي، هو عظيم بال شك، قوم موسى تبعال، ال التساوي ما يل
 .-عليه الصالة والسالم-أكثر منهم من تبع النبي 

 طالب:.......
 لكن أيضًا هذا السواد عظمه نسبي، هاه؟ لكن لفظ سواد عظيم،

 طالب:.......
، هل يلزم منهم آخر اكبير  ، ورأيت جمالكبير   عظيم   جمل  تقول:  اكبير  يلزم، أنت إذا رأيت جمال المعروف، لكن 

قد يكون أكبر منه وكالهما كبير؛ ألن الكبر والصغر،  ،يلزم، هذا بالنسبة للجمال كبير، وهذا كبير الالتساوي؟ 
 والعظم والقلة، كلها أمور نسبية.

وهذا هو الشاهد من  ":((ابعذ وَّل حساب بغير الجنة يدخلون  ألفا   سبعون  ومعهم أمتك هذه: لي فقيل))"
 الحديث للترجمة، أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.

وعلى  ))مع كل ألف سبعون ألفًا((وفي رواية:  ":((عذاب وَّل حساب بغير الجنة يدخلون  ألفا   سبعون  ومعهم))"
 ماليين، أربعة ماليين وتسعمائة، هاه؟ من خمسة  هذا يقربون 

 طالب:.......
جدًا، وفضل هللا واسع، لكن  كل واحد، جاء مع كل ألف، وجاء مع كل واحد منهم، فيكون العدد هائالً وجاء مع 

 ما صفتهم؟
 ما بين السبب الذي به يدخلون الجنة بغير حساب وال عذاب. -عليه الصالة والسالم-النبي 

 تلمسوا وتوقعوا صحابة،الناس الذين حضروا هذه المقالة من ال": أولئك يف الناس فخاض منزله فدخل نهض"
 .األوصاف التي استحق بها هؤالء دخول الجنة بغير حساب وال عذاب

يعني الصحابة،  ":-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول صحبوا ذينال فلعلهم: بعضهم فقال" :من توقعاتهم ما نقل
 .وهم أكثر من سبعين ألفاً 
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وهؤالء قد ال يبلغون سبعين ألفًا؛ ألن  ":شيئا   باهلل كوايشر  فلم اإلسالم يف ولدوا الذين فلعلهم: بعضهم وقال"
فأقل  -عليه الصالة والسالم-من أسلم، وأما من ولد في عهده  -عليه الصالة والسالم-أكثر من في عهده 
 .هاه؟بكثير من هذا العدد.

 طالب:.......
 فهم أضعاف أضعاف العدد.إذا كان األمر كذلك  "الذين ولدوا في اإلسالم، فلم يشركوا باهلل شيئا ":

توقعوا بآرائهم من غير استناد  ،وتكلم هؤالء بآرائهم ،ذكر الحديث ولم يبين المراد -عليه الصالة والسالم-النبي 
إلى دليل، والكالم في نصوص الكتاب والسنة ال يجوز بالرأي، وجاء الوعيد الشديد على من تكلم في القرآن 

عليه الصالة -ومراد نبيه أأن مراد هللا كذا، ب لمبينة للقرآن، فالذي يقول برأيه يجزمبرأيه، والسنة كذلك؛ ألنها هي ا
ولذا يقول أهل العلم: يحرم  تيات ومن القول على هللا بال علم؛من االف -نسأل هللا العافية-كذا، وهذا  -والسالم

جزم فتكون المسألة مجرد بحث، التصدي لشرح الكتاب والسنة بالرأي، لكن إذا استعملت صيغة التردد، وعدم ال
، ما .."فلعلهم الذين ولدوا"، .."فلعلهم الذين صحبوا"ولذلك قالوا:  بأن المراد اإللهي أو النبوي كذا؛ اً ليست جزم

 .قالوا هم الذين صحبوا، وال هم الذين ولدوا
ما لهم،  -ه الصالة والسالمعلي-وإيراد االحتمال على سبيل التردد نأخذ جوازه من إقرار النبي  ،ونأخذ جواز هذا
 ثربهم وال عنفهم.

فقال بعضهم لعل المراد كذا، وقال الثاني: لعل المراد كذا،  ،وعلى هذا لو ذكرت آية في مجلس أو حديث مشكل
 .من غير جزم، هذا ال يضر، لكن إذا جزم أحد بأن المراد به كذا هذا هو الممنوع وهو المحظور

 فلم اإلسالم يف ولدوا الذين فلعلهم: بعضهم وقال ،-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول صحبوا اللذين فلعلهم"
 .يعني احتماالت أخرى ما نقلت ":أشياء وذكروا ،شيئا   باهلل يشركوا

 -عليه الصالة والسالم-وقد يسبقهم الوحي فيخبره  ":فأخبروه -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول عليهم فخرج"
 .هم أخبروه بعد أن خرجولذلك أمثلة، المقصود أن

 َّل الذين هم)): فقال"مبينًا األوصاف التي استحقوا بها دخول الجنة بغير حساب وال عذاب،  ":فقال"
))ال : ال يسترقون: السين والتاء للطلب، يعني ال يطلبون من يرقيهم، وجاء في بعض الروايات ":((يسترقون 
تام  -جل وعال-الراقي محسن، وتوكله على هللا حفوظة؛ ألن اظ بأنها شاذة وليست م، وحكم عليها الحفيرقون((

بخالف الذي يسترقي، الذي يطلب الرقية، وهل الطلب يشمل القول والحال أو يختص بالقول؟ يذهب إلى فالن 
ويقول: ارقني يا فالن، هذا طلب الرقية، لكن شخص مريض دخل عليه رجل صالح ففتح األزارير، وتأهب 

ارقني، يعني هذا طلب بلسان حاله أو بلسان مقاله؟ الطلب حاصل لكنه بلسان الحال، وليس للرقية، وما قال: 
 بلسان المقال، فهل فعله هذا يخرجه من السبعين األلف أو ال؟

 طالب:.......
 هاه؟

 طالب:.......
 هاه؟ وهل اإلشارة المفهمة تأخذ حكم العبارة مطلقًا أو ال؟
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 طالب:.......

 طالب:.......
يعني آية، أشارت عائشة أشارت إلى السماء  تبطل؛ ألن التبطل؟  ال ار وهو في الصالة تبطل صالته أوشإذا أ

 ؟وهي في الصالة، صالة الكسوف، نعم
 طالب:.......

تمنى وهو ما طلب ما استرقى وال رقي أصاًل، لكن تمنى؛ ألن السين والتاء للطلب، وهل الطلب  ؟يتمنى إذا
 نعم؟لحال؟ خاص بالمقال أو يشمل ا

 طالب:.......
 ...وفتح قارورة الماء ووضعها على رير في المستشفى فتح األزرار،وهو على الس
 طالب:.......

 يستوي؟
 طالب:.......

 ؟ماذا
 طالب:.......

أقول هذا الكالم وقد رأيت من يفعل هذا وهو من أشد الناس تحريًا، يعني من األئمة من العلماء الراسخين في 
يفتح األزارير، ه ، لكنن، ما يقول ارقني يافالن، يقول:...تورعون عن أقل من أن يسترقوا، ولذلك ما يطلبو العلم وي

 ؟الطلب ال يكون إال بالقول، نعمو ويظن أن السين والتاء للطلب، 
 طالب:.......

 هو إذا أحلنا على القلب قلنا ما يحتاج يسترقي، مجرد ما يتمنى القلب فعل.
 طالب:.......

إخوان ضبط النفس عند النصوص، كون النفس تتمنى وتشتهي وترغب وكذا، لكنه عند النص يقف، أليست  يا
فيه  اً هذه منقبة له، قد يكون أفضل ممن لم يستحضر، يعني نفسه تميل وتتوق إلى الرقية، وهللا سمع أن فالن

عند هذا الشخص ويتمنى  نفس المرض وقرأ عليه فالن شيء من القرآن وشفي، ثم يحضر فالن الراقي هذا
له أصاًل؟ الثاني، هذا ويحترق لهذه الرقية ويشفى بسببها لكنه ال يسترقي أيهم أفضل؟ أو الذي لم يخطر على با

، ولذلك السين والتاء للطلب، والطلب يقتضي أن يكون بالقول، وقد يكون هناك فعل تدل القرائن عنده جهاد
 ؟صل هو القول نعمالقوية على ما يلحقه بالفعل وإال فاأل

 طالب:.......
 -يعتصر قلبهو  يعتصر بدنه-أنا أقول أن هذا الصراع النفسي يتمنى ويحترق أن يشفى، ال سيما واأللم يعتصره 

 ؟ومع ذلك ال يطلب، هذا ال شك أن مقامه رفيع، نعم
 طالب:.......
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جاب وم مقام القول؛ ألن العقود تحصل باإليأما بالنسبة لإلشارة فال تساوي القول بالكلية، لكن الفعل عمومًا قد يق
 ؟حصل ويثبت بها البيع والشراء، لكن اإلشاراتوالقبول، وتحصل بالمعاطاة، وي

، قالت: نعم "آية"عائشة أشارت وهي في الصالة بأصبعها وهزت رأسها أن نعم، لما سألتها أختها أسماء قالت: 
 .أشارت

ن أدرك أو من دخل قبله قال: كم صلى اإلمام؟ فقال بيده، ثال  وعلى هذا لو دخل مسبوق إلى الصالة فسأل م
 ما يضر؟ هاه؟ أوأو أربع، أو اثنتين، يضر 

 طالب:.......
 نعم؟

 طالب:.......
 على مقتضى حديث عائشة في صالة الكسوف أنه ال يضر.

 طالب:.......
 ؟ال يبطل، نعم ل؟ما يبط أولكنه مع ذلك خلل على كل حال، لكن هل يبطل 

 طالب:.......
ال شك أن اإلقبال على ما هو بصدده بترك جميع من حوله هذا هو األصل في الصالة، إذا أقبل إلى ربه في 

 ؟، نعم[( سورة المؤمنون 2)] }الَِّذيَن ُهْم ِفي َصاَلِتِهْم َخاِشُعوَن{صالته ولم يلتفت إلى أحد هذا هو األصل، 
 طالب:.......
 طالب:.......

 إيه.
 ...طالب:....

يعني  أنفع بال شك، وأقرب إلى اإلخالص، يعني ما في شخص يخلص لك مثل ما تخلص لنفسك، لكن السين 
والتاء هنا للطلب، الذي يرقي نفسه أو يرقى من دون طلب هذا ما يدخل في الحديث، ما يدخل في الحديث، 

 ؟حل نظر، نعمالقرائن المفهمة مبلكن الذي يطلب بصراحة هذا ال إشكال فيه، والذي يطلب 
 طالب:.......

 ؟إشكال، مثل من رقي بدون طلب، نعم ال
 طالب:.......

 طلب إيش؟
 طالب:.......

 الطب غير الرقية سيأتي إن شاء هللا لعلنا نفصل في هذا.
 طالب:.......
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ن، والرقية ال يسترقو  ))هم الذين ال يسترقون((قلنا: إن مجرد االلتفات التمني فقط فيه التفات، والحديث يقول: 
رقى ورقي، لكن من تمام التوكل أن تترك رغم أنها  -عليه الصالة والسالم-جائزة ال إشكال فيها؛ ألن النبي 

 شرعية وفي الكتاب والسنة، واألدعية الصحيحة لكن هل في حكمها االستطباب؟
دور، وللعالج فيه دور  جاء األمر بالتداوي، وال شك أنه سبب لكن إن حصل التفات إلى أن الشفاء للطبيب فيه

، والشافي هو هللا، وقد أذهب إلى هذا الطبيب -جل وعال-فهو مثل الرقية أو أشد، لكن إذا قال: الشفاء بيد هللا 
المقصود ، فيخطئ في العالج فيزيد المرض، وقد يصيب، وقد ال أنتفع، وقد يكون في بدني ما يضاد هذا العالج

: يها إلى الطبيب وأن بيده شيء من الشفاء هذا ال يضره، وجاء األمر بالتداوي أن مثل هذه األمور إذا لم يلتفت ف
، على أن األمر هل يراد به اإلباحة أو االستحباب، مع أن شيخ اإلسالم يقول: ال ))تداووا وال تتداووا بحرام((

 أعلم سالفًا أوجب العالج.
 طالب:.......

 نعم؟
 طالب:.......

ارقني بصريح اللفظ، هو يعرف أن هذا يرقي جلس بين يديه، هل هذا مثل فتح  بالمعاطاة، يعني ما قال له
، هلهذا الشخص إال ليرقي ذهباألزارير، أنا أقول: فرق بين أن يأتي الراقي، وبين أن يأتي المرقي، المرقي ما 

هذا استرقى بال  طلب الرقية؟لذي نهزه من بيته إلى الراقي أليس ليعني ما ا ،لكن جاء الراقي إلى هذا المريض
شك، لكن كونه على سريره في بيته أو في المصحة أو بمستشفى يأتيه إليه من يتوسم فيه الصالح فيرقيه من 

 فهو محل نظر. إشكال فيه، وإن كان بسبب إشارةغير طلب هذا ال 
 طالب:.......

 ؟بين يديه يقول: ارقني، نعم ال، هذا ال إشكال في دخوله، يعني كونه خرج من بيته إلى مكان هذا الراقي ومثل
 طالب:.......

 هاه؟
 طالب:.......

االسترقاء للغير، شخص مرض ما طلب من يرقيه، مرض ولده فذهب به إلى الراقي، وقال: ارق ولدي، يدخل 
 ما يختلف، هاه؟ أوما يدخل؟ يعني قدحه في التوكل يختلف  أو

 طالب:.......

 طالب:.......
 يقرأ عليه.ل إلى المسجدالولد من البيت ب أتىهو 

 طالب:.......
 .ةالمصاب يقول: أنا، أنا. ما أعلم مشكل

 ماذاجاءني قبل شهر شيخ من البادية وبيده قارورة ماء صغيرة، قلت:  :هذه المسألةبمن الطرائف وهي متعلقة 
يسوى عندي  السبب؟ قال: عندي اإلبل مصابة، عندي جمل ماالماء، قلت:  أن تقرأ بهذا أريدكعندك؟ قال: 
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وى عنده، اتسوماذا يقول  ماذا يريد أنأدري  الالدنيا، لما أصبحت فإذا هو ميت، وعندي ناقة، وتوقف، 
عليك  أرى قرأ فيها، وعليه آثار المرض، فقلت له: أنت، له وجاء بهذه القارورة الصغيرة لي  المقصود أنه أصيبت إب
إن هذا استرقى لغيره  :مشكلة، المشكلة اإلبل، هل نقول عنديجلطة، لكن أنا ما  عنديآثار المرض؟ قال: أنا 

، شرح للواقع يعني، هو بنفسه يناهز الثمانين من العمر وجاء ..ترى هذه واقعة وهللا ما هي ؟وتورع عن نفسه
 بمشكلة. ليسنفسه هو ليسترقي لإلبل، وأما 

 طالب:.......
تورع عن الرقية أو أنه يفضل اإلبل على نفسه؟ وهللا هل نقول إن هذا استرقى لغيره؟ وهل يستشف من حاله أنه ي

 الظاهر الثانية، يعني من خالل عرضه وأسلوبه أنه يفضل الثاني، يفضل اإلبل على نفسه.
نرجع إلى مسألة من يسترقي لغيره، مرض بنفسه ما طلب من يرقيه، مرض ولده فهرع إلى الرقاة، ومن راقي إلى 

 خل، هاه؟ما يد أوراقي، هل يدخل في هذا 
 طالب:.......

يسترقون يعني يطلبون الرقية، فيدخل فيها النفس والغير، هذا األصل، أما  ))يسترقون((لكن لو نظرنا إلى لفظة 
دخول النفس فواضح، دخول الولد أيضًا العلة ظاهرة، لكن دخول الجار مثاًل، مرض الجار فحمله بالسيارة 

 . نعم؟يؤثر على توكله. الالشخص  هذاوكله هو؟ وذهب به إلى أحد يرقيه، هذا يؤثر على ت
 طالب:.......

 ستعدون، وبداًل من أن نبدأ بشريط جديد، وين يعني ينفع.صائمون ي وهللا لو نكمل غدًا أفضل، أخواننا ترون 
 طالب:.......

 ال؟أو ينفع يرقي، يرقي، يكفي يا اإلخوان 
 طالب:.......

 عداد.ن الصيام يحتاج إلى استمبكرين لك نعم
 طالب:.......

 الحديث لن ينتهي، هاه إلى وقت إيه ألن التفصيل حتى في الكي وفي األمور الثانية يحتاج
 طالب:.......

 ليستإن شاء هللا نعدكم أننا نمد الدرس إلى السادسة والربع، اليوم إلى السادسة، ال الساعتين مواصلة  غداال، 
 بسهلة، ساعتين وزيادة ليست بالسهلة.

 وسلم على عبدك ورسولك. هم صل   الل
 بفاصلين. لسناوهي بدون فاصل، يعني 

 طالب:.......
 ما............. ال ما يؤثر، ال، الولد
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (4) شرح كتاب التوحيد

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
أما ، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ،سلم وبارك على عبده ورسولهوصلى هللا و  ،الحمد هلل رب العالمين

 :بعد
-ففي الدرس الماضي في حديث السبعين األلف الذين يدخلون الجنة بغير حساب وال عذاب، وبحث الصحابة 

التي قال الخبر ولم يذكر األوصاف  -عليه الصالة والسالم-في المراد بهم؛ ألن النبي  -رضوان هللا عليهم
  .هم أن تكون هذه األوصاف مما يشملهمعل   ؛فبحثوا عن هذه األوصاف ،يستوجبون بها هذا

 يتطيرون  وَّل يكتوون  وَّل))هم الذين َّل يسترقون فأخبروه فقال:  -عليه الصالة والسالم-فخرج عليهم النبي "
 .))وال يرقون((في بعض الروايات:  ":((يتوكلون  ربهم وعلى

وقد أنكر  ،))وال يكتوون(( :بدل ))وال يرقون((ع في رواية سعيد بن منصور عند مسلم: يقول ابن حجر: "وق
واعتل بأن الراقي يحسن إلى الذي يرقيه،  من راويها؛وزعم أنها غلط  ،الشيخ تقي الدين ابن تيمية هذه الرواية

صلى هللا -ورقى النبي  -صلى هللا عليه وسلم-وأيضًا فقد رقى جبريل النبي  فكيف يكون ذلك مطلوب الترك؟
: قال ،والنفع مطلوب ))من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل((أصحابه، وأذن لهم في الرقى، وقال:  -عليه وسلم

 بتمام السبعين وصف المراد وإنما: قال ،ذلك ينافي التوكل وتمام، نفعه ويرجو غيره يسأل فإنه يالمسترق وأما
 -رحمه هللا-هذه خالصة كالم الشيخ  :"شيء من يتطيرون  وال يكويهم وال، يرقيهم أن غيرهم يسألون  فال التوكل

 وهي عند مسلم. ))وال يرقون((في تعليل رواية: 
 ،ومسلم البخاري  اعتمده وقد حافظ منصور بن وسعيد ،مقبولة الثقة من الزيادة بأن غيره وأجابقال ابن حجر: "

 يصار ال الزيادة تصحيح إمكان مع الراوي  تغليط وبأن -لةالزيادة من الثقة مقبو – هذه روايته على مسلم واعتمد
 تام يرقيه أن غيره من يطلب ال الذي بأن اعتل ألنه؛ المسترقي في موجود التغليط على حمله الذي والمعنى ،إليه

 ".التوكل تمام ألجل منه يمكنه ال أن ينبغيبه  ذلك غيره يفعل والذي،له يقال لكفكذ التوكل
، وإذا كان أحد الطرفين ممنوعًا ه منع دفعه(فلتمنع الرقية؛ ألن القاعدة: )ما منع أخذسترقاء يعني إذا منع اال

كيف من االسترقاء ف افالطرف اآلخر أقل األحوال أن يكون متعاونًا معه على هذا الممنوع، لو كان هذا ممنوع
دخول -هو رتب عليه ثواب عظيم  نه ال يجوز أو حرام، ال، وإنماإ :ال يقال أعينه على استعمال شيء ممنوع؟

فأنا أمكنه من فعل شيء مفضول، فأنا أكون عونًا له على ذلك، والقاعدة تقول:  -الجنة بغير حساب وال عذاب
 منع دفعه(. ه)ما منع أخذ
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على القول بمنع -من احتاج إلى شراء شيء ممنوع كشراء مصحف  :يخرج عن هذه القاعدة بعض األشياء
 .تري محتاج، يباح له أن يشتري المصحف، لكن البائع ال يجوز له أن يبيع المصحف وهو آثمقالوا: المش -بيعه

حتاج إلى كتاب ال يوجد غيره وهو وقف، محتاج إلى هذا الكتاب في يد أخيك ال يدفعه لك إال بقيمة، أحيانًا ي  
إباحة  منع دفعه، والعكس؛ ألن هوالقاعدة أن ما منع أخذ ،اآلثم هو البائع، والمشتري الحاجة تدفع عنه اإلثمف

النذر عقده أنه متعاون مع هذا الطرف الممنوع، طرف ومنع الطرف الثاني أقل األحوال في الطرف المباح 
 .والوفاء به واجب ،ومنهم من قال بتحريمه ،مكروه ممنوع

ة واجبة، وهنا الرقية من أبواب العلم، تكون الوسيلة ممنوعة والغاي نصرح جمع من أهل العلم أن هذا الباب عجي
 .مباحة واالسترقاء ممنوع،

أنت ممنوع من االسترقاء فال أتعاون  :الراقي إذا طلب منه الرقية يقول للمسترقي ،وإذا قلنا بتطبيق هذه القاعدة
فيها إشكال، لكن طلبها خالف األولى، أو أن هذا الراقي يبحث عن  ليسالرقية في األصل مباحة، ، معك

فيكون محسنًا  ف األولى، فيرقيهمال يطلبون الرقية، يعني ليست لديهم أدنى مخالفة وال لخالالمرضى الذين 
 عليهم بذلك.

األئمة،  اعتمده وقد حافظ منصور بن وسعيد ،مقبولة الثقة من الزيادة بأن"الجواب عن كالم شيخ اإلسالم قالوا: 
 ".المسترقي في موجود التغليط على حمله الذي نىوالمع ،إليه يصار ال الزيادة تصحيح إمكان مع الراوي  تغليطو 

 ما فيه ميل، هل فيه ميل إلى المخلوق؟ المسترقي فيه ميل، وال شك أنه يخدشاإلحسان بالنسبة للراقي..، الراقي 
 د  ي  دح تركه الذي هو االسترقاء، لكن الراقي هل عنده ميل بقلبه وح  في التوكل، ولوال أنه يخدش في التوكل ما م  

 الذي بأن اعتل ألنه؛ المسترقي في موجود التغليط على حمله الذي والمعنى؛ ألنه يقول: "؟التوكل ولو يسيرعن 
 ألجل منه يمكنه ال أن ينبغي ذلكبه  غيره يفعل الذي له يقال ا الذيفكذ التوكل تام يرقيه أن غيره من يطلب ال

 ".التوكل تمام
طلب الرقية خالف األولى، فينبغي أن تمنع الرقية بطلب وبغير  اءاالسترق ال شك أن ..،يعني يقول: المسترقي

ن المسترقي فعل خالف األولى فالمرقي ولو من غير طلب ال بد أن يوجد في قلبه شيء : إطلب، ألنه إذا قلنا
من ذلك، ال سيما إذا استشرف لذلك واستروحه ومال إليه، وقد يكون تشوفه إلى الرقية أشد من تشوف الطالب، 

دخوله  وال يطلب من يطبه، هذا ال بأس أنلك حينما يكون التوكل غاية عند اإلنسان فال يطلب من يرقيه، ولذ
 ))وعلى ربهم يتوكلون((. أولي؛في الحديث ال إشكال فيه، دخوله دخول 

لكن بعض الناس يسمع مثل هذا الحديث وال يطلب من يرقيه، وال يذهب إلى الطبيب، لكنه يتشكى، يشكو على 
من رآه، أنا مرضت، ووجعت وجعًا شديدًا، وال استرقيت، وال عالجت، وال كذا، وال كذا، وصار يشكو إلى  كل

 الناس، هذا االسترقاء أسهل من هذا الصنيع، كونه يطلب من يرقيه أو يطلب من يطبه أسهل من هذا.
الحديث من جهة؛ ألنه لم  األمر الثاني: أن الرقية من غير طلب بالنسبة للمرقي ال تنافي ما جاء في هذا

 يسترقي لم يطلب من يرقيه.
، وما -عليه الصالة والسالم-عائشة رقت النبي  األمر الثاني: هل األكمل أن يرد من أراد أن يرقيه أو ال يرده؟

في مثل هذه المضايق يختلف عن وضع غيره؟ فالنبي  -عليه الصالة والسالم-ها، أو نقول: إن وضع النبي رد  
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يباشر األسباب لكنه ال يتصور أن يلتفت إليها بوجه من الوجوه، هناك مضايق أنظار،  -لصالة والسالمعليه ا-
يعني كون اإلنسان يبكي على الميت، وال يكون في قلبه أدنى اعتراض على القدر، هذا هل يحصل لغير النبي 

 ؟ هل يمكن تحقيقه؟-عليه الصالة والسالم-
ودمعت عينه، وحزن قلبه،  ،بكى -عليه الصالة والسالم-ما متضادان، والنبي في غاية من الصعوبة، يعني كأنه

وفي قلبه  -عليه الصالة والسالم-ولم يكن في قلبه أدنى اعتراض على القدر، وبعض الناس يبكي اقتداًء بالنبي 
 .ما في قلبه، لكن الذي لم يستطع أن يوفق بين المقامين لما مات ابنه ضحك

 ))وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون((لما مات إبراهيم دمعت عينه، وحزن قلبه،  -ة والسالمعليه الصال-النبي 
من وجه، وهو دمع العين، وحزن القلب، لكن ما  -عليه الصالة والسالم-وعامة الناس يفعل هذا اقتداًء بالنبي 

  -ة والسالمعليه الصال-الذي في القلب من االعتراض على القدر، ومن يتصور أنه مثل النبي 
 في عدم االعتراض؟

بهذا، فنقول: ال يبكي  -عليه الصالة والسالم-لكن هل يخص النبي  -مضايق األنظار- هذه من المضايق
عليه -الناس ما لهم إال الظاهر، بكى اقتداًء بالنبي  أحد؛ ألنه ال يمكن أن يحصل البكاء مع عدم االعتراض؟

 فال يالم. -الصالة والسالم
لما مات ابنه خشية من اعتراضه على القدر، نعم بعض الناس يروض نفسه على تمام الرضا، الذي ضحك 

ألنها تحت  وحينئذ يستوي عنده حصول المصيبة وعدمها، يستويان، بل بعضهم يفضل حصول المصيبة، لماذا؟
-ولذلك يقول هنا  الدنيا، ال قيمة له عند هؤالء، أمورخطاياه، وأما ما يرجى من وراء هذا الذي أصيب به من 

 من يطلب ال الذي بأن اعتل ألنه؛ المسترقي في موجود التغليط على حمله الذي والمعنى"يقول:  -الم دقيقك
الذي ال يطلب وإن رقي، لكن قد يكون ميله إلى الراقي أشد من ميل من يطلب  :"التوكل تام يرقيه أن غيره

من الصالحين  اً ب، ويستشرف أن يأتي أحدئيستروح ويشر قلبي،  قلب، والتوكل إنما هو عملالرقية، هذا بالنسبة لل
فيرقيه لكنه ال يطلب، منطوق الحديث يدل على أنه داخل في السبعين األلف، وأقل األحوال أنه جاهد نفسه، 

 ،لكن يبقى أن ما غلط به شيخ اإلسالم من تمام التوكل مخدوش بأن بعض من ال يسترقي يميل إلى الراقي
رقني، إذا لم يرقه ما صار في نفسه شيء، وبعضهم يستروح امن ميل من يسترقي، بعضهم يقول: بعضهم أشد 

ويميل إلى هذا الشخص، وإذا دخل عليه وزاره وهو مريض ثم خرج ولم يرقه حمل في نفسه عليه، وهو ما طلب 
ي نفسه عليه شيء، والثاني ما ، وإذا لم يرقه ما صار فاً رقية، أيهما أشد؟ يعني هذا قال له: أرقني جزاك هللا خير 

رقني بصريح اللفظ، لكن استشرف إلى هذه الرقية ثم لما لم تحصل حصل في نفسه عليه شيء، نعم هذه ا :قال
 .-جل وعال-أمور قلبية، والناس إنما يتعاملون مع الظاهر، والسرائر موكولة إلى هللا 

 ؟نعم
 طالب:.......

 هاه؟
 طالب:.......
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مور المنصوص عليها، هذه المنصوص عليها، وإن كانت غير منافية للتوكل، إال أن تركها الشك، لكن هذه األ
من تمام التوكل، يعني قدر زائد على الواجب من التوكل، ولذلك استحق من يتصف بها دخول الجنة بغير 

 ؟حساب وال عذاب، نعم
 طالب:.......

ن الرقية سبب، ال بد أن يعتقد وأافي هو هللا تعالى، ، وال بد أن يعتقد أن الشاً هو لماذا طلب، هو يباشر سبب
أو توهم  الراقي والمرقي أن الرقية سبب، وأن الشفاء بيد هللا تعالى، هذا ال بد منه، لكن لو مال إليه ورأى أو ظن

 .أن الشفاء بيده هذا أمر عظيم
 من ذلك وقوع في وليس، التوكل امتم ألجل منه يمكنه ال أن ينبغي ذلكبه  غيره يفعل الذي له يقال ا الذيفكذ"

 وتبين التشريع مقام في ألنه ؛داللة أيضا له -صلى هللا عليه وسلم- النبي فعل في وال المدعى على داللة جبريل
ع، ويكون حينما يمدح هؤالء ويفعل خالف ما مدحهم؛ ألنه مشر    -عليه الصالة والسالم-يعني النبي  :"األحكام

يره يكون بالنسبة له هو األولى؛ ألنه مشرع، فقد ينهى عن شيء ويفعله، لماذا؟ لبيان خالف األولى بالنسبة لغ
قه بالنسبة له باعتباره مشرعًا هي أن هذا النهي مصروف من التحريم إلى الكراهية، ومع ذلك فالكراهية في ح

 المشروع.
 حسما واالسترقاء الرقى ذكورون الم ترك إنما يقال أن ويمكن، األحكام وتبين التشريع مقام في ألنهيقول: "

 واالسترقاء الرقى المذكورون  ترك إنما :يقال أن ويمكنيعني ال يرقون وال يسترقون، بتصحيح اللفظين، " :"للمادة
 ما منها منع وإنما ممنوعة ليست ذاتها في فالرقية وإال إليه نفسه يكل أن يأمن ال ذلك فاعل ألن؛ للمادة حسما

 كنت لم ما بالرقى بأس وال، رقاكم علي اعرضوا)) :-عليه الصالة والسالم- قال ثم ومن ،احتمله أو شركاً  كان
 أن غيره عن القرطبي نقل وقد ،الطب كتاب في واضحاً  ذلك تقرير تقدم كما النهي علة إلى إشارة ففيه ،((اشرك

 موهوم أمر فيهما البرء أنب القسمين بين وفرق ، الطب أنواع سائر بخالف التوكل في قادح والكي الرقى استعمال
والكي وإن كان  -وهي أمر معنوي -يعني إذا كان رقية  :"يقدح فال والشرب كاألكل عادة محقق عداهما وما

حسيًا في الظاهر ومؤلم في البدن، وبعضهم يرى أنه خالف األولى؛ ألنه تعجيل للعذاب، إضافة إلى كونه 
 هذه الحيثية أيضًا.يخدش في التوكل، أيضًا هو كي بنار، فمنعه من 

إن األكل  :الطب المبني على دراسات وعلى عالجات مجربة هذا أمره محسوس كاألكل والشرب، يعني هل يقال
متوكل على والشرب يقدح في التوكل؟ يعني هل لإلنسان أن يتوكل على هللا فال يأكل وال يشرب بناًء على أنه 

 هللا، وأن من توكل على هللا كفاه لن يموت؟
ل: األكل والشرب أمر محسوس ال يقدح في التوكل بحال من األحوال، كذلك العالجات واألدوية المجربة نقو 

 المطردة ال تقدح في التوكل؛ ألنها أمور محسوسة كاألكل والشرب بخالف الرقية.
 طالب:.......

 الكي؟ ماذا في
 طالب:.......

 كيف؟
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 طالب:.......
واضح، لكن  ، هذا((كان في شيء شفاء ففي ثال  ))إنحديث الكي،  عالج، هو في الباب مذكور :نعم يقال

ويكون الشفاء لموضع  افي موضع، أنت أحيانًا ما تكوي نفس الموضع، تكوي موضع هل معنى الكي وتأثيره
 بصحيح؟ أليس هذاآخر، 

 طالب:.......
 هاه؟

 طالب:.......
 مطرد هذا مباشر للمرض نفسه كاألكل والشرب.مباشر للمرض، بينما العالج المركب المجرب ال ه، فغير إي

بدليل أن نسبة النجاح في األدوية  ؛موهوم الطب أبواب أكثر أن أحدهما: وجهين من فاسد وهذا: القرطبي قال
ليست كبيرة، نعم هي سبب، وبعضها يضر وإن كان مجربًا لبعض المرضى، ال سيما إذا نظرنا في كتب الطب 

يثبتون من خالل تجربة واحدة، نفع هذا العشب أو هذا النبات مع فالن في مرض كذا، القديم، كتب الطب القديم 
يذكر في الكتاب على أنه عالج لمرض كذا، فكل من يفتح الكتاب ويصاب بهذا المرض يستعمله، وقد يضره؛ 

في شخص ألنهم ال يدرسون اآلثار من كل وجه، فالعالجات المذكورة أشبه ما تكون بالوهمية؛ ألنها جربت 
فهي مجربة على مجموعة من الناس، ونجحت فيهم، وهذا  -المستحضرات الطبية الحديثة-واحد، أما األدوية 

الفرق بينها وبين العالجات القديمة، قد يجرب عالج قديم مع كل الناس وينجح، ويعرف أن هذا شفاء من كذا، 
 .هعليه في األحاديث، فهذا ال إشكال في اال سيما إذا كان منصوص

 هاه؟ يصلح لمريض السكر؟ عسل طبيعي؟ ؟مما نص عليه أنه شفاء العسل، لكن هل هو شفاء لكل الناس؟ نعم
 طالب:.......

 خالف كالم، خالف كالم الطبيب. ..........
 طالب:.......

 لكن بعض الناس ال شك أنه يتأثر. ...........هاه؟ هو
 طالب:.......
 ؟بجميع أنواعه
 طالب:.......

 بجميع أنواع العسل؟لكن 
 طالب:.......

 هو طبيعي، لكن بجميع أنواعه ومركباته؟
 طالب:.......

المركز، فوجد من  أشد ما يؤثر في هذا المرض، العنب، وهو من مثال هو وجد من يعالج المرض هذا بالعنب
أن العسل شفاء، وال يبقى يعني أن جميع األجساد تقبل، لكن يتعالج به، فكون بعض األجساد تقبل مثل هذا ال 

 ؟يعني أنه شفاء لفالن أنه شفاء لجميع الناس، إنما هناك حاالت قد تخرج عن هذه األمور، نعم
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 طالب:.......
التوكل، لكن يباشر السبب مع  خدش فيعمومًا إذا التفت المخلوق إلى السبب، سواًء كان المعالج أو المعالج 

 ليسوأن هذا مجرد سبب وأنه لوال أن هللا جعله سببًا لما فعله، هذا  -الجل وع-الجزم يقينًا بأن الشفاء بيد هللا 
 ؟فيه إشكال، إذا التفت أي شخص ألي سبب من األسباب خدش في توكله، نعم

 .طالب:.......
 ومات. اً أكل تمر  -رحمه هللا-هذا أجله، مسلم 
 طالب:.......
 -عليه الصالة والسالم-ض البطن الذي شكا إلى النبي بدليل أن مري ؛شفاء بعد التعود عليه العسلإيه قد يكون 

))صدق هللا وكذب فزاد، قال:  سقه عساًل((ا))فزاد،  سقه عساًل((ا))فاستطلق،  سقه عساًل(()ا)بطن أخيه، قال: 
 ثم بعد ذلك لما أخذ عليه واعتاد عليه جسمه انتفع به. بطن أخيك((

 تعالى هللا بأسماء الرقى أن والثاني، موهوم الطب أبواب أكثر أن أحدهما: وجهين من فاسد وهذا :القرطبييقول 
 لقدح التوكل في قادحاً  ذلك كان فلو، بأسمائه والتبرك عنده فيما والرغبة إليه وااللتجاء عليه التوكل تقتضي
 فلو، فوالخل السلف وفعله يقور   -صلى هللا عليه وسلم- النبي قير   وقد، والدعاء الذكر بين فرق  ال إذ الدعاء

 .عداهم ممن وأفضل أعلم هو من وفيهم هؤالء من يقع لم التوكل في قادحاً  أو بالسبعين اللحاق من مانعاً  كان
 وجوز، سأبينه لما كذلك وليس، مطلقاً  غيرهم من رتبة أرفع المذكورين السبعين أن على كالمه بنى بأنه بق   ع  وت  

اِبُقونَ  :تعالى بقوله المراد هم المذكورين ينالسبع أن" األعمال موازنة" في عطية بن طالب أبو اِبُقوَن السَّ * }َوالسَّ
ُبونَ  ، فال وإال مفمسل   السابقين جملة من أنهم أراد فإن ،[( سورة الواقعة12 -10)] ِفي َجنَّاِت النَِّعيِم{* ُأْوَلِئَك اْلُمَقرَّ

صلى هللا - هللا رسول مع أقبلنا" :قال الجهني رفاعة حديث من حبان وابن خزيمة ابن وصححه أحمد أخرج وقد
 أن ألرجو وإني، حساب بغير ألفاً  سبعين أمتي من الجنة يدخل أن ربي وعدني)) وفيه حديثاً  فذكر -عليه وسلم

 السبعين مزية أن على يدل فهذا ((الجنة في مساكن وذرياتكم أزواجكم من صلح ومن أنتم واؤ تبو  حتى يدخلوها ال
 ،منهم أفضل يكون  من الجملة في يحاسب فيمن بل، غيرهم من أفضل أنهم ستلزمت ال حساب بغير بالدخول

، منه أفضل هو من غيره في يشفع ،الجنة من مقامه وعرف ،نجاته تحققت ممن الدخول عن يتأخر وفيمن
 .. إلى آخره..بعد وسأذكر

 .فيه أيضًا مسألة السبعين األلف ":))وَّل يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون(("
 ....الطبراني وحسنه الترمذي فأخرجفي أحاديث أخرى أكثر من ذلك،  وجاء

 طالب:.......
 .مع كل ألف سبعين ألفاً  ))فزادني مع كل ألف سبعين ألفًا((ألنه قال: 

 من صحيحه في حبان وابن الطبراني وحسنه الترمذي فأخرجوجاء في أحاديث أخرى أكثر من ذلك،  ثم قال:
 حساب ال ألفاً  سبعين ألف كل مع ألفاً  سبعين أمتي من الجنة يدخل أن ربي وعدني)) :رفعه أمامة أبي حديث
 .((ربي حثيات من حثيات وثال  عذاب، وال عليهم
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 في ألف كل يشفع ثم)) :بلفظ نحوه عبد بن عتبة حديث من جيد بسند والطبراني أيضاً  حبان ابن صحيح وفي
 إن)): -صلى هللا عليه وسلم- النبي فقال، عمر فكبر" وفيه ،((بكفيه حثيات ثال  ربي يحثي ثم، ألفاً  سبعين

 وأخرجه ((الحثيات أمتي أدنى يكون  أن ألرجو وإني ،وعشائرهم وأمهاتهم آبائهم في هللا يشفعهم ألفاً  السبعين
 .أخرجه الطبراني فإن، سنده في االختالف علته: قلت .علة له أعلم ال: وقال الضياء الحافظ

 الحديث.ثم أخذ يبين علة 
: سعيد أبو قال :عاصم أبي البن رواية وفي ،((أعرابنا من بقيتهم هللا ويوفي ،أمتي مهاجري  يستوعب وذلك))
" أربعة ماليين ألف وتسعمائة ألف آالف أربعة فبلغ ذلك -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول عند فحسبنا"

 .الحثيات عدا من يعني وتسعمائة ألف،
 ثم بمعجمة ((والخبيئة)) :وزاد عبد بن عتبة حديث نحو أيوب أبي حديث من برانيوالط أحمد عند وقع وقد

 .((ربي عند)) عظيمة وزن  وهمزة موحدة
 بكر أبي حديث من يعلى وأبي أحمد فعند، األنماري  سعيد أبو حسبه الذي العدد على يزيد ما آخر وجه من وورد

 ((ألفاً  سبعين ألفاً  السبعين من ))مع كل واحدكل ألف، ما هو مع  ((واحد كل مع أعطاني)) :بلفظ نحوه الصديق
 كم؟

 طالب:.......
 أربعة مليارات وتسعمائة مليون.

ابن حجر أطال في شرح  ما جاء في الباب،... إلى آخر يسم   لم واآلخر الحفظ ضعيف أحدهما راويان سنده وفي
 الحديث في كتاب الرقاق، أطال فيه.

 ؟نعم ":)وَّل يكتوون(("
 :.......طالب

ض، وهذا إيه هذا وزع ورقة، استعملها بعضهم، أن لكل اسم من األسماء الحسنى عالج لمرض معين من األمرا
 التعيين يحتاج إلى توقيف.

تكفي فيه التجربة،  اً في زاد المعاد يثبت مثل هذا بالتجربة، إذا جرب هذا ووجد نافع -رحمه هللا-طريقة ابن القيم 
ُل ِمَن اْلُقْرآِن َما من انتهى إلى ما سمع، وكل هذا مفرع عن كون القرآن شفاء، وعلى كل حال قد أحسن  }َوُنَنزِ 

هذه بيانية تقتضي أن جميع القرآن شفاء أو تبعيضية، يعني بعض  ":من: و "[( سورة اإلسراء82)] ُهَو ِشَفاء{
 القرآن شفاء؟ هل هي بيانية وإال تبعيضية؟

، ويشفى، ممكن؟ إذا قلنا بيانية [( سورة المسد1)] }َتبَّْت َيَدا َأِبي َلَهٍب{ :أ عليهإذا قلنا بيانية جاءك مريض تقر 
 يمنع؛ ألنه قرآن. ما الذيممكن، 

 طالب:.......
 كيف؟

 .طالب:.......
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ي شخص من األخوة الغيورين دعي نهو تؤجر عليها في كل حرف عشر حسنات، لكن هل هي شفاء وإال ال؟ يع
فه بارتكاب بعض المنكرات، لكن المريض في حالة وأيضًا صاحب هيئة من علية القوم، للرقية على شخص يعر 

ُ ِإَّلَّ فقرأ عليه من أواخر سورة الفرقان،  َم َّللاَّ ا آَخَر َوََّل َيْقُتُلوَن النَّْفَس الَِّتي َحرَّ ِ ِإَله  }َوالَِّذيَن ََّل َيْدُعوَن َمَع َّللاَّ
ُ ِإَّلَّ }، وينفث عليه، َيْزُنوَن{ َوََّل }، يكرر: [سورة الفرقان( 68)] ِباْلَحقِ  َوََّل َيْزُنوَن{ َم َّللاَّ َوََّل َيْقُتُلوَن النَّْفَس الَِّتي َحرَّ
ا: )من( بيانية يشفى إن شاء آيات تنهى عن بعض ما يرتكبه هذا الشخص، إذا قلنفي ، وجاء ِباْلَحقِ  َوََّل َيْزُنوَن{

 هللا.
ما هو شفاء، ومنه ما هو أحكام، ومنه ما هو ببيان العقائد، ومنه ما هو قصص، وإذا قلنا تبعيضية فمن القرآن 

ن القرآن كله أحكام؟ ال، كله قصص ومواعظ؟ ال، فمنه كذا، ومنه كذا، ومنه : إتبعيضية، هل نقول "من"فتكون 
 كذا.

َ ََّل َيْغِفُر َأن ُيشْ مثاًل: نًا رقى مريضًا بآية وعيد لذا لو أن إنسا ، ورددها عليه [( سورة النساء48)] َرَك ِبِه{}ِإنَّ َّللا 
، يكررها ويبكي، القرآن [( سورة البقرة222)] }َوَيْسَأُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو َأذ ى{مرارًا، مثل من قام ليلة يكرر: 

عظيم وثقيل، كله متساوي، لكن الخالف في تفضيل بعضه على بعض معروف، وشيخ اإلسالم يرى أن سورة 
، الدليل يدل على ذلك، ذلك ، والحديث يدل على[( سورة المسد1)] }َتبَّْت َيَدا َأِبي َلَهٍب{إلخالص أفضل من سورة ا

 ؟نعم
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......

في الرقية، يعني جاء في  -عليه الصالة والسالم-قرأ النبي  االنصوص األخرى، يعني واقع القرآن، يعني بم  
 ، جاء الرقية بالمعوذتين، جاء الرقية بآيات معينة، لكن هل القرآن يقرأ كله على أنه رقية؟الرقية الفاتحة
 طالب:.......

 ؟نعم، حديث أبي سعيد لما قرأ الفاتحة على اللديغ، قال: وما أدراك أنها رقية؟ نعم
 طالب:.......

 ال في الحال؟ نعم؟يعني آيات مناسبة لهذا المرض، لكن هناك آيات مضادة للحال، يصلح أن تق
 طالب:.......
 ليس فيها إشكال.إشكال نعم، ثبتت  افيه ليسالرقية بالماء 
 طالب:.......

 ترى صوتك ما هو بواضح. 
 طالب:.......

فعمر  ؛أدنى إشكال إن شاء هللا تعالى هاإشكال، ما في هفي ليس دعائك طلب الدعاء، ال تنسانا يا أخي من صالح
 .أن يدعو له -عليه الصالة والسالم-ن أويس بأمر النبي طلب م -رضي هللا عنه-

 إخوان.الباب يا نكمل  دعونا
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الكي جاء النص الصحيح على أن فيه شفاء، مثل الحجامة والعسل، ": ))هم الذين َّل يسترقون وَّل يكتوون(("
ن تمام المستحب؟ أدوية نبوية شرعية، لكن ترك االكتواء ال شك أنه من تمام التوكل، من تمام الواجب أو م

 .المستحب
منهم من يقول اكتوى، ونقلوا عن كتاب  كوى سعد بن معاذ، كواه، وهل اكتوى؟ -عليه الصالة والسالم-النبي 

، ولم يرد في ذلك إال أن فاطمة أحرقت الحصير -عليه الصالة والسالم-ج للطبري أنه اكتوى يوم أحد، لما ش  
ه نار، لكن ليس هو الكي المعروف، يعني الرماد من أثر النار، لكن فذرت الرماد على الجرح، ال شك هذا في

الكي  لكنه فعل -عليه الصالة والسالم-ليست النار مباشرة للجرح فيقال له اكتواء، فهذا ال يدل على أنه اكتوى 
 بعض أصحابه.بيده، وكوى 

يانًا في مرضه، كانت أحلم عليه م عليه، يسعمران بن حصين كما في صحيح مسلم كان يسل   ":))وَّل يكتوون(("
تسلم عليه المالئكة، فاكتوى فانقطع التسليم، فندم على ذلك فعاد التسليم، وعلى هذا من استرقى أو اكتوى فندم 

 على االسترقاء واالكتواء يدخل في السبعين أو ال يدخل؟ 
 .طالب:.......

 ..........إيش 
 طالب:.......

 زال األثر  اً نصوحيا أخي إذا أشرك ثم تاب توبة 
 طالب:.......

جاءت هذه األوصاف األربعة لنيل هذه ، ال تصلح لجميع الناس، وإنما هي ألفراد من الناس منزلة كمالهذه 
في قصة عمران ابن حصين أنه كان يسلم عليه فاكتوى فانقطع التسليم، يعني هذا  ؟المنزلة فمن فعلها ثم ندم

لك ندم على ما حصل، وهل ندم على انقطاع التسليم، أو ندم على األمر الذي ثم بعد ذ ،االكتواء أثر في الحال
 عوقب من أجله بانقطاع التسليم؟

 طالب: األمر الثاني.
 ، ندم على الثاني نعم.الثاني بال شك
 .طالب:.......

السبعين تحصل  لكنه منزلة، منزلة يمكن فوق السبعين، كون المالئكة تسلم عليه عيانًا، كونه فوق السبعين؛ ألن
 لمن دونه.

 طالب:.......
 ؟أثر في هذا أال يؤثر في هذاأنه : ما دام لما حملناه، لكن أنا أقو 

 طالب:.......
الكي أثر التسليم، الندم رد التسليم والكي يؤثر في  :أنا ما قلت هذا ال يفهم مني غير ما أريد، ال، أنا أقول

 بمسألة تطبيق. ليستلسبعين، نريد مسألة تنظير يا إخوان، الدخول في السبعين، فهل الندم يرده إلى ا
 ؟نعم
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 طالب:.......
}َفَسْوَف ُيَحاَسُب ِحَساب ا يعني كونه يحاسب وليس الحساب المراد به الحساب وإنما هو العرض؛ ألن هؤالء، 

 م؟، هل هؤالء يعرضون أو ال يعرضون؟ نع))إنما ذلك العرض((، االنشقاق[( سورة 8)] َيِسير ا{
 .طالب:.......

عليه الصالة -ن الحساب هو العرض كما فسره النبي : إذلك العرض، إذا قلنا }َفَسْوَف ُيَحاَسُب ِحَساب ا َيِسير ا{
 وهنا ال يحاسبون، إذن ال يعرضون. -والسالم

 طالب:.......
رد عرض هو مجرد عرض، وليس فيه مناقشة، إنما هو مج ايسير  اهذا من نوقش، لكن من يحاسب حساب

 ))من نوقش الحساب عذب(( ؛إجمالي، أما من نوقش ودقق عليه، وحوسب عن كل شيء هذا ال بد أن يعذب
وهنا السبعون األلف مزيتهم أنهم ال يعرضون وال عرض؛ ألن العرض حساب، وهؤالء ال يحاسبون، يدخلون 

 بغير حساب، هذا مقتضى النص. الجنة
 التطير، هاه؟ ":))وَّل يتطيرون(("

 ب:.......طال
أواًل: مسألة العالج بالكي، عالج بالنار، وقد نهي عن التعذيب بالنار، األمر الثاني: أنه  ..،ال شك أن العلة

مبادرة بهذه النار قبل وقتها لمن يستحقها، فال ينبغي أن يبادر اإلنسان نفسه بالنار، ومع ذلك هو مضاد لتمام 
 التوكل، مثل االسترقاء.

الطيرة شرك، أي أنه إذا أراد أمرًا من األمور، إذا أراد أن يسافر فيتطير، فإن جاءت أو مرت  :"))وَّل يتطيرون(("
الطيور من شماله امتنع، تشاءم وامتنع، وإن مرت عن يمينه تفاءل، ومضى إلى سفره أو إلى أي أمر يريده، 

 وهذا كانت الجاهلية تفعله، كان العرب في الجاهلية يفعلونه.
إنما  ))والطيرة ،"وما منا إال، ولكن هللا يذهبه بالتوكل"، والطيرة قد تحصل لإلنسان في نفسه ":(())وَّل يتطيرون "

، لكن من وقع في نفسه شيء من هذا، بمعنى أنه لو جاءت البوارح أو السوانح عن هي ما أمضاك أو ردك((
وحينئذ ال يقع في  -جل وعال- تمنى أن لو كانت عن يمنيه في قلبه، فليمض إلى شأنه، ويتوكل على هللاو يساره 

 المحظور.
هذه الجملة هل هي جملة رابعة مستقلة  :))وعلى ربهم يتوكلون(( ":))وَّل يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون(("

تشمل جميع أنواع التوكل، يدخل فيها ما تقدم وغيره، فتكون من عطف العام على الخاص، أو أنها مقدرة في كل 
؟ أو "ى ربهم يتوكلون، ال يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، وال يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون ال يسترقون، وعل: "جملة

 ؟أنها جملة مستقلة تشمل أنواع التوكل غير ما ذكر؟ نعم
 طالب:.......

 اآلن الجمل السابقة الثال  كلها مربوطة في التوكل، ومزاولتها خدش في التوكل.
باب عطف العام على الخاص ليشمل بقية األعمال التي تخدش في  من ":))وعلى ربهم يتوكلون(("إذن قال: 

 .إن هذا الوعد مرتب على انتفاء الثالثة وكلها مربوطة بالتوكل :التوكل، أو نقول
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ال يسترقون وعلى  -الرابعة مقدرة بعد الثال -نها مقدرة بعد الثال  : إعلى كل حال هي أربع جمل، فإذا قلنا
 يكتوون وعلى ربهم يتوكلون؛ ألن االكتواء خدش في التوكل، والرقاء خدش في التوكل، ستاالربهم يتوكلون؛ ألن 

وال يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون؛ ألن التطير خدش في التوكل، مع أن هذه األمور متفاوتة، يعني ليس 
عند أهل العلم ضعيفة، ت إال أن داللة االقتران ناالسترقاء مثل التطير، وليس االكتواء مثل التطير؛ ألنها وإن قر 

 داللة االقتران عند أهل العلم ضعيفة.
، وليس -جل وعال-: يفوضون أمورهم جميعها، دقيقها وجليلها إلى هللا ))على ربهم يتوكلون((على كل حال 

بما يخدش  معنى هذا أنهم يعطلون األسباب؛ ألن األسباب ال تنافي التوكل، لكن ال يلتفتون إلى هذه األسباب
 ل.التوك
 ،((منهم أنت)): قال ،منهم ييجعلن أن هللا ادع: يا رسول هللا فقال"األسدي،  ":محصن بن عكاشة فقام" قال:

 .أخبر بأن عكاشة بن محصن ممن يدخل الجنة بغير حساب وال عذاب -عليه الصالة والسالم-يعني أن النبي 
دعاء؟ اللفظ لفظ الخبر، لكن في بعض  هل هذا خبر أو ":((منهم أنت)): قالف ،منهم ييجعلن أن هللا ادع"

دعاء، وال يمتنع أنه دعا فأخبر أنه منهم فأخبره، فيكون في هذا علم من أعالم  ))اللهم اجعله منهم((الروايات: 
 النبوة كما قال الشيخ في المسائل على ما سيأتي.

 طالب:.......
))أنت قال: ع هللا أن يجعلني منهم، وهنا يقول: وهو يقول: اد ))اللهم اجعله منهم((لكن في بعض الروايات:  هإي

 .هذه جملة خبرية، يخبر بأن عكاشة من السبعين األلف الذين يدخلون الجنة بغير حساب وال عذاب ،منهم((
ه، ؤ ثم أخبر أنه أجيب دعانع أنه طلب منه الدعاء، فدعا له، وال يمت ،))اللهم اجعله منهم((وفي رواية قال: 
 وعلى هذا يكون علم من أعالم النبوة. فأخبره أنه منهم،

من أمته من هو مستجاب  ،-عليه الصالة والسالم-أما مجرد الدعاء وإجابة الدعاء هذا يحصل له ولغيره 
مستجاب الدعوة، فإجابة الدعوة ليست من أعالم النبوة وإنما اإلخبار بكونه  ص مثالً الدعوة، سعد بن أبي وقا

 وة.منهم هو العلم من أعالم النب
يعني لو قال: اللهم اجعله  ":((اشةعكَّ  بها سبقك)): فقال ،منهم يجعلني أن هللا ادع: فقال آخر رجل قام ثم"

 .منهم، أو قال: أنت منهم، قام ثالث، ثم قام رابع، ثم قام خامس، ثم قام البقية كلهم، كل يتمنى أن يكون منهم
وأراد أن يرده  إن هذا الرجل منافقمنهم من قال:  ":((عكاشة بها سبقك)): فقال ،منهم يجعلني أن هللا ادع"

باألسلوب المناسب، ومنهم من قال: إنه ليس بمنافق، لكن خشي أن يطلب بعده من ال يستحق أن يكون منهم 
لئال يتتابع  ؛ليسد الباب، ويسد الذريعة؛ ))سبقك بها عكاشة((د آخر، لكن قال: بل أحد ور  فيكون فيه حرج إذا ق  

 السؤال فيسأل من ال يستحق، ومن ليس أهاًل بذلك.الناس ب
 :يقال تخفيفها ويجوز الكاف وتشديد المهملة بضم ((عكاشة إليه فقام)) قوله: :-رحمه هللا-يقول ابن حجر 

 :وقيل ،عليهم حمل إذا القوم عكش من أنه السهيلي وحكى القرطبي، حكاه ،التوى  إذا ويعكش الشعر عكش
 .النمل لبيت أيضاً  ويقال، كبوتالعن بالتخفيف العكاشة
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 ومن خزيمة بن أسد بني من حرثان ابن، يعني على زنة منبر، الصاد وفتح الحاء وسكون  الميم بكسر نحص  وم  
 .أمية بني حلفاء

 وقاتل بدراً  وشهد وهاجر ،محصن أبو وكنيته ،الرجال أجمل من وكان اإلسالم إلى السابقين من عكاشة كان
 وقال ،((عكاشة العرب في فارس خير)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- النبي أن بلغني :قإسحا ابن قالو ، فيها

 من جزالً  -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فأعطاه يده في سيفه انقطع حتى شديداً  قتاالً  بدر يوم قاتل: أيضاً 
 فكان ،هللا فتح حتى به فقاتل ،أبيض المتن شديد طويالً  سيفاً  يده في فصار به فقاتل ((بهذا قاتل)) :فقال حطب

يعني قتله طليحة بن خويلد - عشرة اثنتي سنة الوليد ابن خالد مع الردة قتال في استشهد حتى عنده السيف ذلك
 قتل عكاشة. -األسدي

 عنه زياد بن محمد طريق من البيهقي عنديقول:  :((منهم اجعله اللهم)): قالف، منهم يجعلني أن هللا ادع :قال"
 رسول يا أنا أمنهم: قال فضيل بن ومحمد نمير ابن حصين رواية في ووقع، "فدعا" قال -سنده مسلم وساق -

 يعني مثل ما ذكرنا.، أجبت :قيل استفهم ثم له فدعا أوالً  الدعاء سأل بأنه ويجمع ،((نعم)) :قال؟ هللا
 الذي في وقع كما" أنا أمنهم" قال أو" لي ادع" قال هل االختالف من فيه وقع :"آخر رجل إليه قام ثم" :قوله
 ،عبادة بن سعد أنه واهية طريق من وجاء ،"األنصار من رجل" بعده الذي هريرة أبي حديث في ووقع، قبله

 أن مجاهد عن له طريقين من الضعفاء أحد بشر بن إسحاق حذيفة أبي طريق من المبهمات في الخطيب أخرجه
- النبي أن وفيها طويلة قصة فساق، المصطلق بني غزاة  من انصرف لما -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول

 سائر صفاً  وأربعون  أمتي منها صفاً  ثمانون  ،صف    ومائة عشرون  الجنة أهل)) :قال -عليه الصالة والسالم
 اجعل اللهم)): فقال، الحديث فذكر"  هم من قيل، ((حساب بغير الجنة دخلون ي ألفاً  سبعون  هؤالء مع ولي، األمم

 .ذلك بعد فاستشهد :الق، ((منهم عكاشة
 ضعفه مع وهذا، الحديث ،..منهم يجعلني أن هللا ادع هللا رسول يا :فقال األنصاري  عبادة بن سعد قام ثم

، ونسبته أبيه واسم الخزرج سيد باسم آخر فلعله محفوظاً  كان فإن، عبادة بن سعد جاللة جهة من يستبعد وإرساله
 فلعل األنصاري  عمارة بن سعد الصحابة وفي، حديث مخلد بن بقي مسند يف له آخر كذلك الصحابة في فإن
 .تحرف أبيه اسم

 من يعلى وأبي والبزار شيبة أبي ابن عند وقع ما إال ذلك على الرواة  جمهور اتفق ":((عكاشة بها سبقك))"قال: 
 عكاشة بها سبقك)) :آخره في وقال منهم يجعلني أن هللا ادع فقال آخر رجل فقام: فزاد سعيد أبي حديث

 .ضعيف وهو عطية سنده وفي ((لوجبت قلت ولو لقلت قلتم لو أما ،وصاحبه عكاشة سبقك)) ((وصاحبه
 (المشكل كشف) في الجوزي  ابن فأخرج ((عكاشة بها سبقك)) :قوله في الحكمة في العلماء أجوبة اختلفت وقد
 وكذا، منافقاً  كان: فقال ذلك عن بثعلب المعروف يحيى بن أحمد العباس أبا سأل أنه الزاهد عمر أبي طريق من
 الثاني كان: فقال -مثناة بعدها الراء وسكون  الموحدة بكسر- البرتي العباس أبي القاضي عن الدارقطني نقله

 .بذلك فأجابه، أعطاه إال شيء في يسأل ال -صلى هللا عليه وسلم- وكان، منافقاً 
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 رواية من أولى ثعلب قول :ناصر ابن وقال، ثعلب قول نحو لمالع أهل بعض عن البر عبد ابن نقلقال: و و 
 فقام" هريرة أبي عن آخر وجه من البزار مسند في وقع بما ثعلب قول السهيلي واستبعد ،واه   سندها ألن ؛مجاهد

 .األنصار من أنه الصحيح لرواية مخالفاً  كونه مع جداً  ضعيف وسنده" المهاجرين خيار من رجل
 وهي، الصفات هذه إحراز لىإ سبقك ،الصفات هذه إحراز إلى أي ":((سبقك))" :قوله معنى: بطال ابن وقال

- بأصحابه تلطفاً  ؛"أخالقهم على لست أو منهم لست" :قوله عن وعدل، معه ذكر وما التطير وعدم التوكل
 . معهم أدبه وحسن -صلى هللا عليه وسلم

 حسم به أريد يكون  أن فيحتمل الثاني وأما، فأجيب قلب صدق عن سأل األول أن لي يظهر :الجوزي  ابن قال
 .لذلك يصلح الناس كل وليس ،له نهاية ال ما إلى ورابع ثالث يقوم أن ألوشك ،نعم :للثاني قال فلو، المادة
 أن لجاز أجابه لو إذ يجب لم فلذلك، عكاشة عند كان ما األحوال تلك من الثاني عند يكن لم: القرطبي وقال

 منافقاً  كان :قال من قول من أولى وهذا، ذلك بقوله الباب فسد، فيتسلسل حاضراً  كان من كل ذلك يطلب
 :لوجهين
 أن قل   أنه :والثاني، صحيح بنقل إال ذلك يخالف ما يثبت فال النفاق عدم الصحابة في األصل أن أحدهما
 صدري كيفو ، -وسلم صلى هللا عليه- الرسول بتصديق ويقين ،صحيح قصد عن إال السؤال هذا مثل يصدر

 .........النووي  وصحح، تيمية ابن جنح هذا وإلى؟ منافق من ذلك
 طالب:.......

ضر، يعني قل ي لم، إن حصل وإال ئاً ألنه قد يقول قائل: إن المنافق قد يصدر منه هذا؛ ألنه أمر ال يكلف شي
 صدري كيفو ، - عليه وسلمصلى هللا- الرسول بتصديق ويقين ،صحيحأن يصدر مثل هذا السؤال إال عن قصد 

 .تيمية ابن جنح هذا وإلى؟ منافق من ذلك
 طالب:.......

يبطن الكفر فكيف يسأل، لكن  ؛ ألنهيستبعد أن يسأل، أصل المنافق في قرارة قلبه غير مصدق بشيء من الدين
 ، هاه؟..قد يقول قائل: إن هذا السؤال إن حصل وإال ما ضر، ادع هللا أن يجعلني

 ...طالب:....
 كيف إيش فيها؟ 
 طالب:.......

 على النجاة، وال يكون الحرص على النجاة إال من مصدق.  يعني هذا يدل على حرص  
، اآلخر حق في ذلك يقع ولم عكاشة في يجاب أنه بالوحي علم -صلى هللا عليه وسلم- النبي أنوصحح النووي 

 قال الرجل أن واتفق ،-صلى هللا عليه وسلم- مهاعل إجابة ساعة كانت أنها هذا في عندي الذي: السهيلي وقال
 :قوله بعد إسحاق ابن رواية وفي ،"يتحدثون  ساعة جلسوا ثم"  سعيد أبي حديث في وقع ما ويبينه، انقضت بعدما

 .وقتها انقضى أي ((الدعوة وبردت عكاشة بها سبقك))
 وجدت ثم، تعالى هللا عند والعلم ةأجوب خمسة على األئمة هؤالء كالم من لنا فتحصل: قلتيقول ابن حجر: 

 أخبار) فية شب   بن وعمر ،مسنده في سنجز بن ومحمد الطبراني أخرجه ما وهو مستنداً  وافقه ومن ثعلب لقول
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 عكاشة أخت وهي محصن بنت قيس أم عن حمنة مولى نافع طريق من في )أخبار المدينة( (...........المدينة
 يدخلون  ألفاً  سبعون  المقبرة هذه من يحشر)): فقال البقيع إلى -ليه وسلمصلى هللا ع- النبي مع خرجت أنها

 فقام. ((وأنت)) :قال؟ وأنا، هللا رسول يا: فقال رجل فقام، ((البدر ليلة القمر وجوههم كأن حساب بغير الجنة
 كان فإن، "منافقا نكا أراه ": فقالت؟ لآلخر يقل لم لم  : لها قلت :قال ((عكاشة بها سبقك)): قال؟ أناو  فقال آخر
 .الظن إال فيه ليس إذ غيره تأويل يدفع فال ،منافقاً  كان :قال من به جزم ما أصالً  هذا

 هم زمرة أمتي من الجنة يدخل)) :-رحمه هللا وهي عند البخاري -في رواية بالنسبة لهؤالء السبعين األلف 
 يا :فقال عليه نمرة يرفع األسدي محصن بن ةعكاش فقام ،((البدر ليلة القمر إضاءة وجوههم تضيء ألفاً  سبعون 
 ادع هللا رسول يا :فقال األنصار من رجل قام ثم ،((منهم اجعله اللهم)) :قال منهم يجعلني أن هللا ادع هللا رسول

 .((عكاشة بها سبقك)) :فقال منهم يجعلني أن هللا
 ألفاً  سبعون  أمتي من الجنة ليدخلن)) :-صلى هللا عليه وسلم- النبي قال :قال سعد بن سهل عنفي الباب نفسه 

 ووجوههم الجنة وآخرهم أولهم يدخل حتى ببعض بعضهم آخذ متماسكين -أحدهما في شك- ألف سبعمائة أو
 .((البدر ليلة القمر ضوء على
 ؟نعم

 طالب:.......
 .واحد، أربعة مليارات وتسعمائة مليون.ًا و أو سبعين ألف
 طالب:.......

))إن هلل تسعة عني مثل ما قيل في األسماء الحسنى، وأنها مائة، في الحديث الصحيح: كالمه صحيح قيم، ي
من أهل العلم من قال: إنها مائة، أخذًا من هذا الحديث،  :مائة إال واحد من أحصاها دخل الجنة((ين اسمًا وتسع

 يث؟كيف يؤخذ من هذا الحديث أنها مائة وهي تسعة وتسعين مائة إال واحد؟ بمنطوق الحد
 طالب:.......

 غير لفظ الجاللة، يعني تسعة وتسعين للفظ الجاللة، فإذا ضم إليها صارت مائة.
من أمته، معروف  وغير األنبياء، األنبياء ليسوا -عليه الصالة والسالم-أيضًا: هل السبعين األلف غير النبي 

 يدخل؟ ب يدخل في خطابه أو الهل المخاط   -عليه الصالة والسالم-هذا، لكن هو 
 طالب:.......

 هاه؟
 طالب:.......

 مطلقًا؟
 طالب:.......

 وعمر؟ طيب لو اكتوى أو استرقى أبو بكر
 طالب:.......

 نعم؟
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 طالب:.......
ال يلزم أن يكونوا أفضل األمة، لكن هؤالء رتب هذا الوعد على هذه األوصاف، فإذا وجدت هذه األوصاف دخلوا 

ازلها، لكنهم في الغالب إذا التزموا بهذه األمور وبلغوا من التوكل أعاله فإنهم بغير حساب ولو كانوا في أدنى من
 ؟نعم ،من أفضل األمة
 طالب:.......

 الجزم فال. اأما الرجاء يرجى، أم
 ".مسائل فيه"تعالى:  -رحمه هللا-يقول الشيخ 
 .طالب:.......

يعني حصل له شيء من ذلك، يعني  "وما منا إال": كالم ابن مسعود، وما منا ولكن هللا يذهبه بالتوكل، "وما منا"
 شيء في القلب ال يعلمه إال هللا.

 طالب:.......
 وين؟

 طالب:.......
كون اإلنسان تمر من جهة الشمال عنده هذه الطيور فيتمنى أن لو كانت عن يمينه وال يحصل له أدنى أثر، هذا 

 ؟، نعم...أدنى يذهبه هللا بالتوكل، وال يعني أنه لم يتطير، صار له
 طالب:.......

في ادخل  ال وهللا :يرقون، يعني هل لإلنسان أن يعتذر إذا جاءه أحد يسترقي بناًء على هذا الحديث، يقول
 إن اللفظة غير محفوظة والراقي محسن، ومن استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، هاه؟ :، أو نقولاالسبعين ألف

 طالب:.......
المانع في  ماي، يعني إذا كان شيخ اإلسالم قطع بأنها غلط، وابن حجر يقول: صحيحة، ال، ال الكالم على الراق

 صحيح مسلم، وال يوهم الرواة بمثل هذه العلل، هاه؟
 طالب:.......

 ماذااحتسب اقرأ علي،  اً المرقي، الراقي، يعني أنت جالس تقرأ فقال واحد من اإلخوان: جزاك هللا خير  اتركال، 
 أدخل في السبعين األلف؟ لكيبراقيك  لستوهللا  تقول؟ تقول له:
 طالب:.......

 ؟يه ما
 طالب:.......

اديث، في االسترقاء جاء أحاديث، مسألة اإلباحة مفروغ منها، لكن هل من يرقي الناس جاء أح في الكي أيضاً 
 محسن؟ال يدخل في حديث السبعين ؛ بناء على أن هذه اللفظة ليست محفوظة، أو نقول يدخل ألنه 

 :..........طالب
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الذي يباشر الكي، الذي يكوي الناس هل يدخل في السبعين أو ال يدخل؟ قد يفعل خالف األولى ويكون في  
ولو لم يفعل ما عرفنا الحكم، يعني حث على عمرة رمضان  -عليه الصالة والسالم-حقه هو األولى؛ ألنه م شر  ع  

 ي وال يعتمر، نقول نعم، قد يترك ويكون تركه هو األولى، وما اعتمر، فلماذا حث؟ تعدل حجة، وحجة مع
 ............طالب:

وأحرق سبعين مملكة شياطين، يعني هل  ًا،مشى على يده سبعين مقعد يفتن، ناس فتنوا، شخص يقول: إنه  
نته واالفتتان ؛ زيادة في فتالقصد من هذا الكالم، وقد يشفى على يديهوما  هذا قلبه نظيف الذي يقول هذا الكالم؟

 به.
األمور القلبية معضلة، ونحن نغفل عنها كثيرًا، وال نسعى في إصالحها، وال نتحسس الخلل فيها لنسعى في 

يعني  ،كل ما لها تزيد قسوة، والوضع شيء مدرك ومحسوس -هللا المستعان-عالجها، أبدًا ماشيين والقلوب 
قبل عشرين سنة يختلف اختالفًا كبيرًا عما قبل أربعين  عما قبل عشرين سنة، وما اكبير  ااختالف اآلن يختلف

 سنة.
، وقد تكون أفضل من ذي قبل، ال سيما في أوساط الشباب، يعني أدركنا اآلن يعني األعمال الظاهرة فيها كثرة

د، يصلي ال سيما النوافل من تراويح ومن تهج اً ار المساجد هم كبار السن، والشباب يندر أن تجد شابالناس وعم  
 اً عد أن فتحت؟ وهللا اختلفت اختالفبم عمار المساجد، لكن هل القلوب قبل أن تفتح الدنيا مثل القلوب هاآلن 
، وإذا تحد  اإلنسان أو فكر في هذه األمور تمنى أن لو مات قبل عشرين أو ثالثين سنة؛ ألن القلوب اً شديد

ن يعني العلم عليه إقبال، والعمل أيضًا عليه مس هذا من نفسه، ووضعنا يختلف وإن كالاختلفت، كل إنسان ي
ِإَّلَّ * }َيْوَم ََّل َينَفُع َماٌل َوََّل َبُنونَ إقبال، واألمور الظاهرة ماشية وهلل الحمد، لكن يبقى أن القلوب والمعول عليها 

َ ِبَقْلٍب َسِليٍم{ يبكيهم سابقًا  الناس الذي، تغيرت، تجد الواعظ المؤثر في [( سورة الشعراء89 - 88)] َمْن َأَتى َّللاَّ
 .كل شيء تغير مع انتفاح الدنيا، وهللا المستعان، ، المكاسب والمطاعم والمشاربتجده اآلن مثل الناس

 ؟نعم
 طالب:.......

 ثم.
 طالب:.......

 ؟خالص له سبب آخر، هناك سبب آخر من أسباب المغفرة، نعم
 طالب:.......

 قي المريض الذي ال يسترقي له وضع، هاه؟يعني من يرقي المسترقي له حال، ومن ير 
 طالب:.......

سواًء بطلب أو بغير طلب ال يشمل، لكن القاعدة التي ذكرناها في أول الدرس، وأن ما منع أخذه منع دفعه، 
نع من طلبها، نع من الرقية، وإنما م  تجعل هذا الراقي ينفع المريض بالرقية وال ينفع المسترقي؛ ألن المريض ما م  

-عليه الصالة والسالم-ذا ينصون على أن من منع من أراد أن يرقيه من غير طلب هذا مخالف لهدي النبي ول
 وجبريل رقاه. -عليه الصالة والسالم-؛ ألن عائشة رقت النبي 
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 نأتي إلى المسائل.
 فيه مسائل:" يقول:
 ن أين؟، مالتوحيد في الناس مراتب معرفة ":التوحيد في الناس مراتب معرفة: األولى

 طالب:.......
ومنهم من يدخلها بحساب  ،نعم، منهم من يدخل الجنة بغير حساب وال عذاب، ومنهم من يدخلها بحساب يسير

ومناقشة، يعني بعد ذلك مآله إلى الجنة، ولو نوقش وعذب، وكل هذا بناًء على ما وقر في القلب من تحقيق 
 للتوحيد.

 ناها في الدرس الماضي أنها تخليصه وتنقيته، أو اإلقبال على هللا بالكليةهي التي قل ":تحقيقه معنى ما: الثانية"
 القلب، وإخالص جميع أنواع العبادة له.ب
ا َوَلْم َيُك  ":المشركين من نيك لم بكونه إبراهيم على سبحانه ثناؤه: الثالثة" ِ َحِنيف  }ِإنَّ ِإْبَراِهيَم َكاَن ُأمَّة  َقاِنت ا لِلِ 

، يعني هل هذا يقتضي الثناء بكونه لم يكن من المشركين؟ قد يقول قائل: إن [( سورة النحل120)] يَن{ِمَن اْلُمْشِركِ 
 من نيك لم بكونه إبراهيم على سبحانه ثناؤهيقول:  ، فهل في هذا مدح؟اً من عامة الناس لم يكن مشرك افالن

ن حرص أن ال يكون من المشركين بالبراءة من الشرك مثل م -جل وعال-يعني من يشهد له الرب ، المشركين
 وشهد له الناس بذلك، فهل واقعه كذلك؟

، كان أبو بكر من اً هناك أمور يعني قد تظن أنها يعني مدح لبعض الناس، لكن بعض المقامات ما تصير مدح
صالة، : وهللا صبيان المسلمين ما يلتفتون في القائل أنه ال يلتفت في صالته، قد يقول -رضي هللا عنه-مناقبه 

 ؟لصديق بكونه ال يلتفت في صالتهفكيف يمدح ا
 طالب:.......

 ، هل في هذا ما يمدح به أبو بكر؟ال يلتفت في صالته -رضي هللا عنه-وكان 
إلى جهة الشعب، أبو بكر  -عليه الصالة والسالم-زمان زمان خوف، وكانوا يلتفتون، التفت النبي النعم كان 

 لحالكة ال يلتفت في الصالة.بزيادة يقينه في هذه الظروف ا
 أنه مأذون أنكحة، وأن -حفظه هللا-يعني شخص ترجم لعالم يعلم الناس أكثر من نصف قرن، فذكر من مناقبه 

المنقبة الثالثة أنه يبتدئ خطبة النكاح بخطبة الحاجة، هذه من مناقبه، لكن من الذي شهد إلبراهيم أنه لم يك من 
 المشركين؟

شهادة فالن وال عالن، ومن مناقب هذا الشيخ المتر جم، أنه قال فالن، واحد من  ليست ،-جل وعال-هو هللا 
نه بقية السلف، هذه المناقب ال شك أنها طالب العلم، أنه قال: قال فالن: إالشباب ما وصل إلى أن يذكر من 

 تقارن هذه بمثل تزري بمثل هذا الشيخ الذي يعلم الناس أكثر من نصف قرن، ومعروف بفضله وعلمه، لكن ال
ال يلتفت في صالته، يعني صبيان المسلمين ال يلتفتون في  -رضي هللا عنه-هذه، يعني كون أبو بكر 

أعداء، وظرف حرب مع العدو، ومع  كالم، لكن مع ذلك الظرف ظرف هجومصالتهم، قد يقول قائل مثل هذا ال
التفت  -عليه الصالة والسالم-ه االلتفات، والنبي مقباًل على صالته وال يلتفت، في وقت يجوز في ،ذلك ال يلتفت
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 سبحانه ثناؤه ،، وهنا يأتي تقرير هذه المسألة-جل وعال-إلى الشعب، وهنا الشهادة والبراءة من الشرك من هللا 
 .المشركين من نيك لم بكونه إبراهيم على
ْن َخْشَيِة َربِ ِهم مُّْشِفُقونَ }ِإنَّ الَّذِ  ":الشرك من بسالمتهم األولياء سادات على ثناؤه: الرابعة" ( 57)]{ يَن ُهم مِ 

ِهْم ََّل ُيْشِرُكوَن{} إلى: [سورة المؤمنون   .[( سورة المؤمنون 59)] َوالَِّذيَن ُهم ِبَربِ 
ه على ؤ هل هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف أو الموصوف إلى الصفة؟، يعني ثنا "سادات األولياء":

ن األولياء الموصوفون بكونهم أما بقيتهم بقية األولياء ما يدخلون في الثناء، أو أو  -سادات األولياء- السادات
الصفة إلى موصوفها، األولياء السادة، والمقصود بهم جميع األولياء بسالمتهم من سادة، فيكون من باب إضافة 

 الشرك، وإال من تلبس بشرك يستحق أن يكون من األولياء؟
مقبرة لألولياء الصالحين، ومقبرة تقابلها لألولياء الشياطين،  اع في مجلد كبير فيهفي تاريخ لمنطقة سيناء مطبو 

 !يحصل عندهم من الغلو ما يحصل -العافية نسأل هللا-إيش معنى أولياء شياطين؟ وكلهم يعتقد فيهم، وكلهم 
 !!هذا تناقض
 الشرك وإال ما استحقوا الوالية. : األولياء كلهم ال بد أن يكونوا سالمين من"سادات األولياء"ولذا قوله: 

من تحقيق التوحيد؛ ألنه في الترجمة قال: باب من  ":التوحيد تحقيق من والكي الرقية ترك كون : الخامسة"
 حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وهؤالء الذين تركوا الرقية والكي يدخلون الجنة بغير حساب.

يعني جملة متعقبة لجمل، هل هي مرتبطة بالجملة األخيرة  ":وكلالت هو الخصال لتلك الجامع كون : السادسة"
 أو تعود إلى جميع الجمل الثال ؟

 طالب:.......
الجملة األخيرة بالعموم لتشمل جميع  : إن هذه من أفراد التوكل ثم جاءتكلها لها عالقة بالتوكل، لكن هل نقول

 مقدرة في الجمل الثال ؟ نعم؟ صور التوكل فتكون من باب عطف العام على الخاص، أو أنها
 طالب:.......

 ؟نعم، قول: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكلأ ماذا عاسم
 طالب:.......

كثيرة جدًا، من صوره ما نص عليه من هذه الجمل، لكن هل الوعد خاص بهذه  اشك أن التوكل يشمل صور  ال
 ش بالتوكل، نعم؟الجمل الثال ، أو يشمل هذه الجمل الثال  وغيرها مما يخد

 طالب:.......
هذا الذي أريد تقريره، يعني لو ارتكب شيئًا يخدش في التوكل غير الثال ، غير االسترقاء وغير االكتواء وغير 

 اً ما يدخل؟ يعني باشر سبب أويدخل في الحديث  -في القدر الواجب وليسيخدش في القدر المسنون، - التطير
 ما يدخل؟ أو، يدخل في السبعين ألف هرقية، غير ما نص عليأثره في التوكل أعظم من أثر ال

ن الجامع لتلك الخصال، : إن الجملة مستقلة، رابعة مستقلة قلنا: هذا يخرجه الجملة األخيرة، وإذا قلناإإذا قلنا: 
 نه ال يخدش في التوكل إال الجمل الثال .إيعني الجامع لها دون غيرها هو التوكل قلنا: 
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 طالب:.......
 ما الصحيح؟
 طالب:.......

 ..ال التوكل أكثر مما وجدميعني فقط، يعني لو وجد سبب يخدش في ك
 طالب:.......

 لكنه أكثر وأوضح وأظهر مما ذكر من الثال . نعم،
 طالب:.......

 ألنها هي الغالب على الناس.
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......

 ها ما وجدنعم، ولما ركب تحسسها وتفقد ،ينة وجديدة وراسيةلو سافر شخص على سيارة والسيارة محكمة، ومت
يقال  ماذاثم جاء بحبال وربط نفسه زيادة،  ،وركب وربط حزام األمان ،إطالقًا، الكفرات وكل ما تحتاجه افيها عيب

 لهذا؟
 طالب:.......
من  : إنه ليسنقول ، أو: ))وعلى ربهم يتوكلون((ألنه مخل بقوله ؛يخدش في السبعين األلف أنا أقول: هل

 الثالثة المنصوص عليها فيدخل؟ 
 طالب:.......
إلى اآلن ما بعد استقر شيء، يعني  األخ،دعونا من كالم  ..،بظاهر؟ يعني اإلشكال أو ليسظاهر الكالم 

هذا  ن المسألة الجملة رابعة مستقلة قلنا: يدخل: إأقل؟ إذا قلنا أوالمثال الذي أوردته هل هو أشد من االسترقاء 
في الخدش، وإذا قلنا: الجملة حاوية للثالثة فقط، وما عداها من المنصوص عليه ال يخدش، قلنا: هذا ما يدخل، 

 هذا يدخل في السبعين األلف وال عليه؛ ألنه ما نص عليه، ليس من الثالثة، نعم.
 المؤلف يقول: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل.

 طالب:.......
 لكن غيرها.

 .......طالب:
 ..إلى نتيجة، ندور في. الظاهر أننا لن نصل

 طالب:.......
 .يعني مستقلة؟ إذن كل ما يخدش في التوكل يكون عائقًا عن حصول هذا الوعد

 طالب:.......
 ...التوكل، والعلة طردية يعني تقتضي كلما وجدت هذه العلة
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 طالب:.......
لما أردفها بوصف يشملها مع غيرها، قلنا: إن كل ما و ، غيرها اقاس عليهييعني لو اقتصر على الثالثة قلنا: ما 

 يخدش في التوكل يمنع من الدخول في السبعين األلف.
 طالب:.......

 رت تعلق قلوب الناس بها.ـطالب: وهذه لما ذكرت ذك
ددة هل متع وعندنا من القواعد المدروسة في كتب األصول أن الوصف أو االستثناء أو القيد إذا تعقب جمالً 

يعود إلى الجملة األخيرة فقط، نقول: ال يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون، وال يعود إلى الجملتين األوليين، أو 
 ؟نه قيد لجميع الجمل الثال ، نعم: إنقول

 طالب:.......
يعود إلى الجمل الثال  نتصور أن هناك من يسترقي وهو متوكل، ومثل هذا ال يقدح في دخول  :إذا قلنا

نها قيد للجمل الثال ، وال يكون الخدش إال مع فقدان : إعين األلف، وهناك من يكتوي وهو متوكل، إذا قلناالسب
 هذا القيد.

 طالب:.......
 في السابعة اآلن وبقي خمس أو ست دقائق على األذان. ونحناثنتان وعشرون مسألة 

 طالب:.......
 ..جل بد المسألة.ؤ ال ما يؤجل وين ن

ألنهم لما  لم ينالوا ذلك إال بعمل، لماذا؟ ":بعمل إَّل ذلك ينالوا لم أنهم معرفتهمل الصحابة علم عمق: السابعة"
ال عذاب، فتوقعوا لكن ال و سمعوا التمسوا ذلك العمل أو تلك األعمال التي من أجلها يدخلون الجنة بغير حساب 

 بد فيه من عمل، هاه؟
 طالب:.......

 كلهم يدخلون بغير حساب وال عذاب؛ ألن عندهم أصل اإليمان، ال. إن المسلمين :بال شك، ما قالوا
ال شك أن هذا حرص على  ":ادع هللا أن يجعلني منهم؛ "حرصهم على الخير ":الخير على حرصهم: الثامنة"

 الخير، ثم قام الذي يليه.
لكيفية أن فيهم من يدخل ، وبامبالكمية؛ ألنهم أكثر من غيره ":والكيفية بالكمية األمة هذه فضيلة: التاسعة"

 بها. اختصواالجنة بغير حساب وال عذاب؛ ألوصاف 
فضيلة أصحاب موسى ال شك أنه جاء تفضيلهم على العالمين، يعني عالمي  ":موسى أصحاب فضيلة: العاشرة"

يلة يدل على كثرتهم، والكثرة تدل على الفض زمانهم، لكن هل في الحديث ما يدل على تفضيلهم أو على كثرتهم؟
 أو ال تدل؟ يعني كثرة الرغبة في الخير عندهم جعلهم يصدقون موسى ويؤمنون به ويتبعونه.

، -عليه الصالة والسالم- عليه األمم عرض ":-عليه الصالة والسالم- عليه األمم عرض: عشرة الحادية"
سراء اإلي حصل بمكة، الذ، وال شك أنه غير اإلسراء : في اإلسراءفي المنام، ومنهم من يقول :منهم من يقول

 عرج به إلى السماء غير ما حصل بمكة؛ ألن هذا في المدينة، والذي يظهر أنه في المنام.
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الرجل  لماذا؟ ألنه رأى النبي ومعه الرهط، ورأى النبي ومعه ":نبيها مع وحدها تحشر أمة كل أن: عشرة الثانية"
تحشر جميعًا ما تميز كل نبي مع قومه، إن كل أمة والرجالن، ورأى النبي ليس معه أحد، لكن لو كانت األمم 

 تحشر وحدها مع نبيها.
النبي يأتي وحده، والنبي يأتي ومعه الرجل والرجالن، والنبي يأتي  ":لألنبياء استجاب من قلة: عشرة الثالثة"

م يستجيبوا ومعه الرهط، قلة من استجاب حتى بالنسبة لألمة الموسوية ومعه سواد كثير قد سد األفق الذين ل
 .أكثر، وقل مثل هذا بالنسبة لألمة المحمدية، الذين لم يستجيبوا أكثر

 .[( سورة األنعام116)] }َوِإن ُتِطْع َأْكَثَر َمن ِفي اأَلْرِض ُيِضلُّوَك َعن َسِبيِل َّللا ِ{": قلة من استجاب لألنبياء"
، وهل يضيره ذلك؟ ال، ما عليه وحده يأتي حدأ يجبه لم من أن": وحده يأتي أحد يجبه لم من أن: عشرة الرابعة"

 .-جل وعال-إال البالغ، والقبول بيد هللا 
يعني ما  العلم هذا ثمرة ":القلة في الزهد وعدم، بالكثرة اَّلغترار عدم وهو، العلم هذا ثمرة: عشرة الخامسة"

الباقين كلهم على الضالل، يعني ثالثة، عشرة مائة، و  حيد الذي يدعيه فالن وفالن، اثنانتقول وهللا تحقيق التو 
لما ظهرت الدعوة المباركة في هذه البالد وخالفها من خالفها، كم نسبة من استجاب بالنسبة لمن عارض؟ قلة، 

لو كانت هذه الدعوة صحيحة الستجاب لها علماء األمصار؛ ألن  ؟وال واحد من ألف، هل ننظر إلى الكثرة
 ؟!الحفنة القليلة ولما كان أتباع هذه ؟األكثر عارضوها

وحينئذ ال يغتر  ":القلة في الزهد وعدم، بالكثرة اَّلغترار عدم وهو، العلم هذا ثمرة"يقول:  -رحمه هللا-الشيخ 
 اإلنسان بكثرة الهالكين، وال يزهد في الخير والحق لقلة التابعين والسالكين.

))ال رقية إال من  والحمة لرقية من العينالرخصة في ا ":والحمة العين من الرقية في الرخصة: عشرة السادسة"
 كما تقدم. عين أو حمة((

 ما إلى انتهى من أحسن قد": سمع ما إلى انتهى من أحسن قد: لقوله؛ السلف علم عمق: عشرة السابعة"
إلى حديث ال يمكن أن تصادر قوله، بل وافقه  اً يعني هذا فيه عمق في العلم، مادام مستند ،وكذا كذا ولكن سمع

 .، لكن أعطه ما عندك من علم يخالف هذا الدليليه، وأشعره بأنه على حق مادام يتبع دليالً عل
الكالم صحيح، لكن الذين ال هذا  ))ال رقية إال من عين أو حمة(( ":الثاني يخالف َّل األول الحديث أن فعلم"

 ي إثباتها مع كونها مفضولة.يسترقون يدخلون الجنة بغير حساب وال عذاب، يعني األول إثبات الرقية، والثان
، أما فيه ليس بما اإلنسان مدح عن السلف بعد ":فيه ليس بما اإلنسان مدح عن السلف بعد: عشرة الثامنة"

 إني لم أكن في صالة، أما ما يفعله اإلنسان عليه أن يسعى جاهدًا إلخفائه؛ لئال يخدش هذا في إخالصه.
 طالب:.......

من غير طلب ال تقدح، وإنما القادح االسترقاء وهو طلب الرقية، بخالف الكي فإنه  ن الرقيةإيعني يقول األخ: 
 على أي حال بطلب أو بغير طلب؛ ألن السين والتاء اقترنت بالرقية، وهي للطلب، ولم تقترن بالكي، فدل   قادح

 .))وال يكتوون((: ، ثم قال))وال يسترقون((على أنه يستوي في الكي حصوله بطلب أو بغير طلب؛ ألنه قال: 
 طالب:.......

 .ما تجي
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 طالب:.......
 هذه شاملة لما كان بطلب وبغير طلب. يكتوون(())لكن 

 .طالب:.......
 نعم.

 طالب:.......
 ، هاه؟))يسترقون((و ))يكتوون((المسألة قبل، مسألة في الفرق بين  إيه نعالج هذه
 .طالب:.......

 نعم.
 .طالب:.......

إنه يمكن التطير مع التوكل، والقادح إنما هو التطير مع عدم التوكل، إذا  :يدنا التطير بالتوكل قلنالكن إذا ق ،إيه
 ))وعلى ربهم يتوكلون((ن القيد مؤثر في التطير فقط، التطير مؤثر على كل حال، ال يحتاج إلى قيد: : إقلنا

 حال. يعني الحاجة فيما ال يؤثر في التوكل، أما التطير فهو مؤثر على كل
 وهذا من قوله: أما إني لم أكن في صالة. ":فيه ليس بما اإلنسان مدح عن السلف بعد": يقول

ويحب أن يمدح، هذا يقدح في  -عماًل من أعماله الصالحة-فعل فعاًل  ،إذا أحب اإلنسان أن يمدح بما فيه
عنده المادح والقادح، وابن  إخالصه أو ال يقدح؟ الجمهور على أنه يقدح، وأنه ال بد في اإلخالص أن يستوي 

القيم في الفوائد يقول: "إذا حدثتك نفسك باإلخالص فاعمد إلى حب المدح والثناء فاذبحه بسكين علمك أنه ال 
 " فيستوي عنده المدح والقدح.-جل وعال-أحد ينفع مدحه أو يضر ذمه إال هللا 

قرر أن حبه للمدح بما يفعل ال يضر وال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تفسيره في أواخر سورة آل عمران 
ُيِحبُّوَن َأن ُيْحَمُدوْا ِبَما َلْم َيْفَعُلوْا{أخذًا من قوله:  ؛يؤثر ، فدل على أنهم إذا أحبوا المدح [( سورة آل عمران188)] }وَّ

َماَواِت َواأَلْرضِ  :أنه ال يضر، يعني في أواخر قبل ن والحمد بما يفعلو  ، [( سورة آل عمران190)] {}ِإنَّ ِفي َخْلِق السَّ
 ؟قبيلها، نعم

 طالب:.......
َن اْلَعَذاِب{ ُيِحبُّوَن َأن ُيْحَمُدوْا ِبَما َلْم َيْفَعُلوْا َفاَل َتْحَسَبنَُّهْم ِبَمَفاَزٍة مِ  ، إذا كانوا بما لم [( سورة آل عمران188)] }وَّ

بما فعلوا مفهوم اآلية أنه ال يضرهم، ومع ذلكم  يفعلوا ليسوا بمفازة من العذاب يعني أنهم يعذبون، لكن إذا كان
، وال شك أن هذه من التعجيل، لكن ..ألنه مؤثر، على أي وجه كان سواًء بما فعلت ؛اإلعراض عن حب المدح

 إذا لم تحب وحصل المدح فذلك عاجل بشرى المؤمن.
أنه خبر، وقد وقع كما أخبر النبي  وهذا بناًء على ":النبوة أعالم من علم ((منهم أنت)) :قوله: عشرة التاسعة"

 ار عكاشة ببقية حياته على الجادة حتى قتل شهيدًا، ففي هذا علم من أعالم النبوة.سف -عليه الصالة والسالم-
 ألنه يدخل الجنة بغير حساب وال عذاب، هذا غاية الفضل. ":عكاشة فضيلة: العشرون "
ما قال  ))سبقك بها عكاشة((دوحة عن الكذب في قوله: وفيها من ":المعاريض استعمال: والعشرون  الحادية"

 ؟ست منهم، أو ما تستاهل أو ما تستحق، نعمأنت ل
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 طالب:.......
 ؟على كل حال ما واجهه بما يخدش خاطره، نعم

 طالب:.......
 ؟به ماذا

 طالب:.......
ا االسم للستر على من تضمن يعني كونه لم يذكر اسمه، يعني سترًا عليه، هذه جرت عادة الرواة أن ال يتنقلو 

 الخبر شيئًا من تنقصه.
الرفيع حينما  -عليه الصالة والسالم-وأدب النبي  ":-عليه الصالة والسالم- خلقه حسن: والعشرون  الثانية"

أخبر عما يريد بأسلوب ال يقدح في نفسية المتكلم؛ ألنه إذا قال له: لست منهم، أو قال أنت ما تستاهل وال 
 .))سبقك بها عكاشة((منزلة عظيمة ليست لك وألمثالك، ال، قال: تستحق، هذه 

 على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى هللا وسلم ،وهللا أعلم
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (5) شرح كتاب التوحيد

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير
 سم.

 طالب:.......
 ؟من الذي خرج
 طالب:.......

احتاج إلى قطع يده، أو قطع عضو  ،لهذا المرض، قطعت يده مثالً  اً إذا تعين الكي عالج يرفض سعد؟ ولماذا لم
من أعضائه، ثم تعين الكي لحسم المادة، هذا يختلف؛ ألن هذا أمر حتمي، وكونه ينكأ جرحه وال يرقى إال بالكي 

 ه؟ها !؟نقول: يترك الدم يسيلمتعين،  ههذا أمر 
 طالب:.......

 كوى لكن هل كي ألمر محقق أو ألمر مظنون؟
 .......طالب: 

 محقق هذا، فإذا تعين دواء يتلف بسببه ال بد منه. 
 سم.

 أحسن هللا إليك.طالب: 
، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،الحمد هلل رب العالمين
 خنا والسامعين يا ذا الجالل واإلكرام.اللهم اغفر لنا ولشي

 تعالى: -رحمه هللا-قال المصنف 
َ ََّل َيْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َمـا ُدوَن َذِلـَك ِلَمـن َيَشـاء{: -عز وجل-وقول هللا ، باب الخوف من الشرك  }ِإنَّ َّللا 

وفـي  ،[( سـورة إبـراهيم35)] َبِنيَّ َأن نَّْعُبـَد اأَلْصـَناَم{}َواْجُنْبِني وَ : -عليه السالم-وقال الخليل  ،[( سورة النساء48)]
 .((الرياء))، فسئل عنه فقال: (()أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر) حديث:

من مـات وهـو يـدعو هلل نـدا  ))قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن ابن مسعود 
  "((دخل النار

 يدعو، يدعو؟
 .))هلل ندا (( :طالب

 أو من دون هللا؟
 وهو يدعو هلل ندا . طالب:
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 هاه؟ عندكم؟ ماذا
 طالب:.......

 هاه؟ ؟عندك تيالطبعة ال ماهي
 طالب:.......

 من دون هللا، هذا األصل. ؟يدعو هلل
من من مات وهو يدعو ))قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن ابن مسعود 

 .[رواه البخاري ] (( ندا  دخل الناردون هللا
صلى هللا -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن ابن مسعود الشرح أيضًا عندنا في قرة عيون الموحدين يقول: 

 هذا يتحرر بمراجعة الحديث في البخاري، نعم. ((من مات وهو يدعو هلل نداً ))قال:  -عليه وسلم
 أحسن هللا إليك.طالب: 

من لقي هللا َّل يشرك به ))قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-ر ولمسلم عن جاب
 . ((شيئا  دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا  دخل النار

 فيه مسائل: 
 األولى: الخوف من الشرك. 

 الثانية: أن الرياء من الشرك. 
 الثالثة: أنه من الشرك األصغر. 

 اف منه على الصالحين. الرابعة: أنه أخوف ما يخ
 الخامسة: قرب الجنة والنار. 

 السادسة: الجمع بين قربهما في حديث واحد. 
ولو كان من أعبد  ،ومن لقيه يشرك به شيئا  دخل النار ،السابعة: أنه من لقيه َّل يشرك به شيئا  دخل الجنة

 الناس. 
 ؟السابعة
 السابعة.طالب: 

 ..هات، أنه.
 أحسن هللا إليك.طالب: 

ولو كان من أعبد  ،ومن لقيه يشرك به شيئا  دخل النار ،السابعة: أنه من لقيه َّل يشرك به شيئا  دخل الجنة
 الناس. 

 موجود هذا عندكم؟
 طالب:.......
 طالب:.......

 غير موجودة؟ أوالجملة األولى موجودة في النسخ 
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 ......طالب: هنا موجودة
 هاه؟

 طالب:.......
، وهو يريد أن يقرر ما يناسب الباب وهو الخوف من الشرك، أما مجرد نقل حديث يجعله الحديثمعناه أنه كرر 

 مسألة هذا بعيد، نعم.
 أحسن هللا إليك.طالب: 

 الثامنة: المسألة العظيمة: سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة األصنام. 
َن النَّاِس{}َربِ  ِإنَُّهنَّ َأْض : تعالى لقوله ؛التاسعة: اعتباره بحال األكثر  .[( سورة إبراهيم36)] َلْلَن َكِثير ا مِ 

 كما ذكره البخاري.  ،العاشرة: فيه تفسير َّل إله إَّل هللا
 .الحادية عشرة: فضيلة من سلم من الشرك

أما ، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ،الحمد هلل رب العالمين
 تعالى: -رحمه هللا-المؤلف فيقول ، بعد
لما ذكر وجوب التوحيد واالهتمام  ،لما ذكر التوحيد وتحقيقه وفضله ذكر ما يناقضه :"باب الخوف من الشرك"

وهو -بشأن التوحيد والعناية به بعد بيان حقيقته، ذكر ما يضاده، وإذا كان التوحيد من أوجب الواجبات، فضده 
 أعظم المحرمات. -الشرك

لماذا نخاف من الشرك؟ ألن النجاة إنما تكون بالتوحيد، وإذا وجد التوحيد الخالص  ":ف من الشركباب الخو "
انتفى التوحيد، فإذا كانت النجاة ال بد فيها من تحقيق  -وهو الشرك-ضده، وإذا وجد الضد  المحقق انتفى

ذلك الشرك األكبر والشرك في توي التوحيد، فال بد فيها أيضًا من البراءة من الشرك بجميع أنواعه وأقسامه، يس
األصغر والشرك الخفي، وإن كان بعضهم يدرج الخفي في األصغر، وبعضهم يقول: حتى األكبر فيه خفي، 
واألصغر فيه خفي، لكن إفراد الشرك الخفي يعني القسمة ثالثية أو ثنائية؛ ألنه إذا كان يمكن االقتصار على 

في بعض لتكون أقل، لكن  احيانًا يمكن كما هنا، يمكن إدراج بعضهأقل عدد يفي بالغرض، فهو أولى، لكن أ
أهل العلم ال يقصدون إلى مثل هذا؛ لالهتمام بشأن المفرد ولو دخل في غيره، ولذلك تجدون أهل العلم يقتصر 
على أن الشرك أكبر وأصغر، وبعضهم يقول: ال، أكبر وأصغر وخفي، طيب الخفي يدخل فيما قبله، قد يشرك 

يعتقد في ولي أنه ينفع ويضر من دون هللا،  اً سان شركًا أكبر ظاهرًا، يسجد لصنم، وقد يشرك شركًا أكبر خفياإلن
، كيسير الرياء، العلماء يقولون: اً وقد يشرك شرك أصغر خفي -يحلف بغير هللا-ًا وقد يشرك شركًا أصغر ظاهر 

 يسير الرياء، وفي الحديث إطالق على ما سيأتي.
ل العلم يمكنهم أحيانًا االختصار، ومع ذلك يعمدون إلى شيء من البسط لالهتمام بشأن المذكور المقصود أن أه

خل في األصغر يدخل في األكبر، وتكثير األقسام ال شك أن فيها دالذي يمكن دخوله في غيره، فالخفي كما ي
وأهل العلم أحيانًا يسلكون توعير على طالب العلم من جهة، وتشتيت، لكن كلما قلت األقسام سهل حصر العلم، 

باب االهتمام بها هذا وهو األصل عندهم، لكن قد يحتاجون إلى إفراد بعض األنواع وإن دخلت في غيرها من 
 والعناية بشأنها.
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: اإلخالص والمتابعة، يقول بعضهم: -شرطان– اإلخالص والمتابعة، يشترط أمرانيشترط لصحة كل عبادة 
شترطت المتابعة انتهى اشتراط اإلخالص؛ ألن العمل الذي فيه شرك، أو ليس فيه تكفي المتابعة، تكفي، إذا ا

، ما تمت المتابعة إذا كان العمل فيه خلل -عليه الصالة والسالم-إخالص لم يقع على وفق ما جاء عن النبي 
نه، وهنا ينص لالهتمام به والعناية بشأو  ،لكن لماذا يذكر اإلخالص؛ لئال ينسى ويغفل عنه ،من جهة اإلخالص

لم ينص عليه غفل عنه كثير من الناس، فهم من هذه و على الشرك الخفي لخفائه ودقته وغموضه، فلو ترك 
 الحيثية يبسطون.

وهل هذا نظير ما يقال في كتب الفرائض: الوارثون من الرجال بالبسط كذا، وباالختصار كذا، والوارثات من 
 ال؟ مثله أو ا، وباالختصار كذا؟ هذاالنساء بالبسط كذ
 طالب:.......

ن الشرك باالختصار ينقسم إلى قسمين، وبالبسط ينقسم إلى ثالثة، كما قالوا في : إيعني هل نستطيع أن نقول
 الوارثين من الرجال والوارثات من النساء، نعم؟

 طالب:.......
له في الشرك األكبر في األمر فيهم سهل، لكن يبقى أن الشرك الخفي يمكن إدخا ؛ هذه شروط وتلك أفرادفرق 

بعض صوره وإدخاله في الشرك األصغر لكن التنصيص عليه عند أهل العلم من باب االهتمام به والعناية 
 نسى.لئال يغفل عنه؛ ألنه إذا لم يكرر ويردد في الشروط ويحفظ، فإنه بصدد أن ي   ؛بشأنه

َ ََّل َيْغِفُر َأن ُيْشَركَ : -عز وجل-وقول هللا " }ِإنَّ  ":ء[( سورة النسا48)] ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشاء{ }ِإنَّ َّللا 
َ ََّل َيْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبهِ  َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك } ،)أن( وما دخلت عليه في تأويل مصدر، إن هللا ال يغفر شركاً  :{َّللا 

 ك لمن يشاء.أو إن هللا ال يغفر الشرك ويغفر ما دون ذل ِلَمن َيَشاء{
يعني ال يتجاوز وال يستر، فالشرك ليس بقابل للغفران، وما عداه وإن كان من الموبقات داخل تحت ": {ََّل َيْغِفرُ }"

 المشيئة.
، هذا أمر مفروغ منه، ال سيما الشرك األكبر ليس بقابل للغفران، وما دون الشرك من ":{ََّل َيْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبهِ }"

 والكبائر والصغائر، كلها تحت المشيئة. موالجرائ المعاصي
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......

، ااعتقادي اوفسق اعملي االبدع منها ما يلتحق بالشرك، ومنها ما يلتحق بالمعاصي، ما يؤثر الفسق؛ ألن هناك فسق
 ؟نعم

 طالب:.......
 كيف؟

 طالب:.......
 .بعد ما انتهينا نحنال، 
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من أهل العلم من يرى أن الشرك األصغر :  َيْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشاء{ِإنَّ َّللا َ َّلَ }عندنا: 
داخل في مسمى الشرك فال يغفر بحال، ال بد أن يعذب، وليس بقابل للغفران كاألكبر، وعموم اآلية يتناوله، وهو 

يشمله، ومن أهل و مجدد، وقول جمع من أهل العلم، والنص يعمه، الذي يختاره شيخ اإلسالم وابن القيم واإلمام ال
 العلم من يرى أن حكم الشرك األصغر حكم الكبائر يدخل تحت المشيئة.

نه غير قابل للغفران كالشرك األكبر إال أنه يختلف مع الشرك األكبر؛ ألن الشرك : إوعلى القول األول إذا قلنا
فالمشرك شركًا أكبر الجنة عليه حرام، فال يخرج من النار،  -لود في الناريقتضي الخ- د في الناراألكبر يخل   

نه ال بد من تعذيبه وأنه ال يوجد ما يخرجه من اآلية إال : إبينما المشرك شركًا أصغر سواًء قلنا بقول من يقول
 ه.أن مآله إلى الجنة، يعذب بقدر ذنبه ثم يخرج، كحكم مرتكب الكبيرة إذا لم يتجاوز هللا عن

َ ََّل َيْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبهِ }" ، َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشاء{}األكبر متفق عليه، واألصغر مختلف فيه،  ":{ِإنَّ َّللا 
ا كافر كما هو قول الخوارج، خالفًا للخوارج والمعتزلة الذين يرون أن مرتكب الكبيرة إم  ولو كانت من الموبقات 

 في النار. مخلد   ويتفقون على النتيجة، وهو أنه خالد   ،المنزلتين كما هو قول المعتزلةأو في المنزلة بين 
ْحَمِة  :في آية الزمر ":َيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشاء{}" }ُقْل َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى َأنُفِسِهْم ََّل َتْقَنُطوا ِمن رَّ

َ َيْغفِ  َ َيْغِفُر الذُُّنوَب َجِميع ا{} ،[( سورة الزمر53)] ُر الذُُّنوَب َجِميع ا{َّللاَِّ ِإنَّ َّللاَّ  فيها مخالفة لهذه اآلية؟ ِإنَّ َّللاَّ
 هنا ال يغفر الشرك، وهناك يغفر الذنوب جميعًا، والشرك ذنب؟ 

 طالب:.......
فال معارضة بين هذه  نب له(())والتائب من الذنب كمن ال ذهي مقيدة بهذه اآلية، أو هي محمولة على التائب، 

َ ََّل }اآلية وبين آية الزمر، هذه بالنسبة لمن لم يتب بدليل أنها لو كانت في التائب لغفر للتائب من الشرك  ِإنَّ َّللا 
 يعني ولو تاب؟ يمكن يقال هذا؟ ال، هاه؟ {َيْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبهِ 

 طالب:.......
َ ََّل َيْغِفُر َأن يُ }نعم،  هذه في غير التائب، أما لو كانت التوبة قيدًا  َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشاء{ ْشَرَك ِبهِ ِإنَّ َّللا 

 الصحابة ال سيما الكبار منهم كانوا على الشرك، فلما أسلموا غفر لهم. لهذه المغفرة ما استثني الشرك؛ ألن جل  
( سورة 65)] }َلِئْن َأْشَرْكَت َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلَك{لعمل؛ والشرك محبط للعمل يعني كونه ال يغفر، أيضًا هو محبط ل

 ، وهل الشرك محبط للعمل بمجرده أو ال بد من الموت عليه؟ هاه؟[الزمر
 طالب:.......

، [البقرة( سورة 217)] }َفَيُمْت َوُهَو َكاِفٌر{وجاء التقييد بقوله:  }َلِئْن َأْشَرْكَت َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلَك{يعني جاء اإلطالق 
ثم رجع إلى اإلسالم، هل نقول: أعد حجة  -نسأل هللا السالمة والعافية- وتظهر فائدة الخالف فيمن حج ثم ارتد

 اإلسالم، أو تكفيك الحجة التي حججتها قبل الردة؟ هاه؟
 طالب:.......

 ؟ماذا
 طالب:.......
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حجة اإلسالم ثم ارتد، ثم رجع إلى  حج   المثال واضح في الحج؛ ألنه ال يتكرر، في العمر مرة واحدة، حصل أن
نعم، ال  ا؟وهذا مات مسلم }َفَيُمْت َوُهَو َكاِفٌر{ ًا،اإلسالم، هل نقول: أعد حجة اإلسالم، أو نقول: القيد مازال باقي

 ؟يعيد الحج؛ ألن القيد معتبر، نعم
 طالب:.......

 يبطل يعني. :}َلِئْن َأْشَرْكَت َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلَك{
 ب:.......طال

 ؟ هاه؟ال، الحبوط، خالص انتهى، بطالنه، نعم
 طالب:.......

 ؟ هذا القيد معتبر وإال غير معتبر؟}َفَيُمْت َوُهَو َكاِفٌر{طيب 
كثرة من من حيث واألقوال تكاد تكون متعادلة  -الخالف مشهور- على كل حال المسألة خالفية بين أهل العلم

 يقول بهذا أو يقول بهذا.
 .....طالب:..

 ؟عندنا، نعموليس مشهور، الراجح عند اإلخوان، 
 طالب:.......

له كلها اإذا رجع إلى اإلسالم يكفيه، وتبقى أعم :هل هذا القيد معتبر فنقول }َفَيُمْت َوُهَو َكاِفٌر{ال، عندنا القيد 
مجرد ما ارتد كمن أحد ، نه ب: إمعلقة إلى أن يموت على كفره أو يرجع إلى دينه فتقبل أعماله السابقة، أو نقول

ه، أحد  في الصالة بطلت صالته، ارتد بطل حجه وبطلت صالته، وبطلت أعماله ؤ مجرد ما أحد  بطل وضو 
 ؟كلها، ثم إذا رجع إلى اإلسالم رجع من جديد؟ أو نقول: أسلمت على ما أسلفت

 سيما وأن القيد مصرح وحينئذ يشترط لبطالن العمل وحبوطه أن يموت على كفره، ال ,أسلمت على ما أسلفت
 ؟، مصرح به في اآلية نعم}َفَيُمْت َوُهَو َكاِفٌر{به، القيد 

 طالب:.......
 .))أسلمت على ما أسلفت((قال: 

 طالب:.......
 يشمله النص؟ الالذي أسلم بعد أن ارتد  ؟ما يشمله النصفما يخالف لكن الذي اسلم 

 طالب:.......
منكرات والجرائم ثم تاب وعمل عماًل صالحًا، أال تبدل هذه السيئات هذا شخص مسلم، مسرف على نفسه بال

 حسنات؟ 
 طالب:.......

ُ ِإَّلَّ ِباْلَحقِ  وَ ال، بدأ بالشرك،  َم َّللاَّ ا آَخَر َوََّل َيْقُتُلوَن النَّْفَس الَِّتي َحرَّ ِ ِإَله   ََّل َيْزُنوَن{}َوالَِّذيَن ََّل َيْدُعوَن َمَع َّللاَّ
 بالشرك، فتبدل سيئاته حسنات، نعم. ئد، ب  [قان( سورة الفر 68)]
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 طالب:.......
 فيها؟ ماذا

 طالب:.......
 عندنا نصوص ظاهرة مثل الشمس، هل القيد معتبر أو ال مفهوم له؟ نحنيعني ما حصل في عهد أبي بكر؟ 

إذا عورض  ألنه أحيانًا يكون قيد لكن يكون ال مفهوم له، ومتى يكون المفهوم ملغى؟ إذا عورض بمنطوق،
 بمنطوق ألغي المفهوم؛ ألن المنطوق أقوى منه، لكن هل هناك معارض لهذا القيد؟

 طالب:.......

 طالب:.......
 كيف؟

 طالب:.......
}اْسَتْغِفْر َلُهْم َأْو ََّل َتْسَتْغِفْر َلُهْم ِإن َتْسَتْغِفْر َلُهْم : -جل وعال-القيد معتبر لعدم المعارض، فمثاًل مفهوم قوله 

وسبعين مرة، أو مائة مرة غفر لهم،  إحدى، يعني مفهومه أنك لو استغفرت لهم [( سورة التوبة80)] ْبِعيَن َمرَّة {سَ 
 لكن هل هذا المفهوم معتبر؟

َ ََّل َيْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِه{ال، المفهوم ملغى؛ ألنه معارض باآلية التي معنا،  ، وهذا [( سورة النساء48)] }ِإنَّ َّللا 
 .فالمفهوم إنما يعتبر مع عدم المعارضوذاك مفهوم،  منطوق 

 ، ال معارض له، إذن هو معتبر.[( سورة البقرة217)] }َفَيُمْت َوُهَو َكاِفٌر{والمفهوم في قوله: 
َ ََّل َيْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشاء{  ، نعم؟[( سورة النساء116)] }ِإنَّ َّللا 

 لب:.......طا
وهذا الملحظ الذي يذكره  ،الحتياط للدينوص فال يعتبرونه من باب اأحيانًا السلف يوجد قيد لنص من النص 

))وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع اآلن، من باب االحتياط للدين، فمثاًل: 
، هذا ))ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس((جاء قيد:  ا((فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله

 القيد ما اعتبره كثير من السلف، عملوا بحديث ابن مسعود المطلق، لماذا؟
ألنه أدعى إلى الخوف من سوء الخاتمة، أدعى إلى الخوف من سوء العاقبة، والقيد فيه ما فيه من تزكية أو من 

ما يبدو للناس، أنا مخلص، ليس كقول قائل: وهللا فيما يبدو للناس، وأنا عملي اعتبار تزكية النفس؛ ألنه قد ي
في فيما يبدو للناس، فيدعو اإلنسان إلى تزكية نفسه، فال يخاف من سوء العاقبة، ومن نظر  ليسحقيقة عملي 

))وكل  ؛عملدهم على العكس من هذا، لكن ال يصل إلى حد القنوط واليأس من رحمة هللا، ال، يحال السلف وج
إن كان من أهل السعادة ييسر لعمل صالح، وإن كان من أهل الشقاوة فسوف ييسر لعمل  ،ميسر لما خلق له((

ٍم لِ ْلَعِبيِد{وسوف ينحرف في آخر عمره ولو أمضى عمره في الطاعة،  ،أهل الشقاوة ( سورة 46)] }َوَما َربَُّك ِبَظالَّ
 .[فصلت

ه العلماء، وقد ال يعتبره اإلنسان في نفسه، وإن اعتبره في غيره؛ ألن هذا أدعى قيد ال يعتبر  فأحيانًا يكون هناك
، يعني إذا رأيت عالمًا معلمًا مخلصًا وعالمات اإلخالص ..إلى العمل في خويصة نفسه، وال يكن إذا زكى غيره
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ه أنه لن يعمل في ظاهرة عليه، فتعمل هذا القيد، يغلب على ظنك بناًء على ما ظهر من قرائن تدل على إخالص
آخر عمره بعمل أهل النار، أنه يثبت على هذا، لكن في خويصة نفسك تخشى العاقبة، وال تعمل بالقيد؛ ألن فيه 
بالنسبة للنفس نوع تزكية، وفيه أيضًا اعتماد على العمل، فكون اإلنسان يعمل النص المطلق وال يعمل بالقيد ال 

قبة وهو مذهب أو منهج السلف الصالح، تجدهم يعملون األعمال شك أن هذا أدعى إلى الخوف من سوء العا
الكبيرة، وال تجد عندهم مخالفات إال بقدر ما ينفي العصمة عنهم، ومع ذلك تجدهم على خوف ووجل، يحسنون 

ون الظن بأنفسهم، ويحسنون الظن بربهم، فإذا اجتمعت هذه األمور فإن اإلنسان إن شاء هللا على ؤ العمل، ويسي
 النجاة. سبيل

َ ََّل َيْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشاء{"  إذا كان الشرك ال يغفر، أال نخاف منه؟ ":}ِإنَّ َّللا 
 يقول ابن القيم:

ـــــــــــذنوب وإنهـــــــــــا  وهللا مـــــــــــا خـــــــــــوفي ال
 ولكــــــــــــن خــــــــــــوفي أن يزيــــــــــــغ القلــــــــــــب

 

ـــــــــــــران  ـــــــــــــى ســـــــــــــبيل العفـــــــــــــو والغف  لعل
ـــــــوحي والقـــــــرآن  عـــــــن تحكـــــــيم هـــــــذا ال

 

 .يحكم غير القرآن في نفسه، في غيره.
ماذا عن آية و يدخل في ذلك كل ما دون الشرك حتى القتل العمد داخل،  ":َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشاء{}"

 لتي تقتضي خلوده في النار؟النساء ا
 ن القاتل عمدًا ال توبة له، هذا مأثور عن ابن عباس.إمن أهل العلم من يقول: 

 ":َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشاء{}"
 طالب:.......

 ماذا عن القاتل عمدًا؟
 طالب:.......

 ؟نعم.
 طالب:.......

من شروط التوبة رد المظالم، يعني أنا أقول: كل من كان في ذمته حق لمخلوق هذا ال يقبل التوبة، وال يقبل 
 المخلوق، ويغفر للمذنب؟ ممكن.رضي هذا ي   -جل وعال-الغفران، أال يمكن أن هللا 

 طالب:.......
 ،ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشاء{}من صيغ العموم، "ما" ، {َوَيْغِفُر َما}القتل العمد وغيره كله من الذنوب دون الشرك داخل 

 فالذنوب كلها دون الشرك تحت المشيئة، وهذا مذهب أهل السنة قاطبة، ما خالف في هذا أحد، 
 ؟لخوارج والمعتزلة، نعمالمخالف في ذلك ا

 طالب:.......
نه بمجرد الردة يحبط عمله، وعلى هذا إذا أسلم يسلم من جديد، فيأتي باألركان كلها بما في : إيعني أنت تقول

، ال مفهوم له، مفهومه أنه لو [( سورة البقرة217)] }َفَيُمْت َوُهَو َكاِفٌر{ذلك الحج، فعلى هذا ألغينا القيد، جعلنا القيد 
مات مسلمًا ما حبط عمله، لو مات مسلمًا ما حبط عمله، فلماذا ألغينا هذا القيد؟ نعم جاء آيات تدل على أنه 
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، ما فيها قيد، لكن األصل عند أهل العلم في مثل هذا أن [( سورة الزمر65)] }َلِئْن َأْشَرْكَت َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلَك{يحبط، 
 .حينئذ يحمل المطلق على المقيد، وال مانع من هذاو الحكم والسبب،  وقد اتحدا في ،المطلق يحمل على المقيد

ه، إذا أتى ؤ والقول الثاني قال به جمع من أهل العلم، لماذا؟ ألن الشرك بمثابة الحد ، توضأ فأحد  بطل وضو 
يبطل  وهللا :بما يبطل الصالة بطلت صالته، إذا أتى بما يبطل اإلسالم، بطل إسالمه بجميع ما فيه، ما نقول

 ..يبطل، غسل الرجلين آخر واحد ومسح الرأس ويبقى عنده غسل ايسير  اً ركوعه دون سجوده، أو إذا أحد  حدث
ال، إذا حبط العمل حبط كله، وإذا حبط اإلسالم بالردة حبط اإلسالم كله بجميع متعلقاته، هذا قول معتبر عند 

 ض بما هو أقوى منه.عار  صل اعتباره ما لم ي  أهل العلم، لكن أيضًا القيد المنصوص عليه في القرآن األ
حقوق اآلدميين ال شك أن األصل فيها أنها من السجل الذي ال يغفر، هذا األصل، لكن هذه المشيئة تتناول 
جميع الذنوب حتى حقوق العباد؛ ألنه قد يكون لإلنسان من األعمال ما يستحق به أن يرضى المظلوم فيتجاوز 

الغيبة  ؟ هل يدخل في الدينن القتلي  ن، هل يدخل في الد  ي  ة تكفر كل شيء إال الد  عنه، وإذا كانت الشهاد
إنها مثل الدين باعتبار أن  :هذا حق مخلوق، هل نقول اً هذا حق مخلوق، قذف مخلوق ًا،والنميمة؟ اغتاب مخلوق

 يرها؟ نعم؟حقوق المخلوقين؟ وهل يدخل في الدين حقوق هللا من الديون كالكفارات وغحق من الكل 
 طالب:.......

تكفر كل شيء  وإن كانت فائدتها للمساكين، هل -جل وعال-إذا كان عليه كفارات، كفارة يمين لمحض حق هللا 
 الكفارات من حقوق هللا تدخل؟  :إال الدين، أو نقول

هذا حتى ، فال نزيد في اً على كل حال تفاصيل هذه المسائل تحتاج إلى أوقات، والمسائل يطلب بعضها بعض
 ننهي الباب.

ْعُبَد اأَلْصَناَم{: -عليه السالم-وقال الخليل "بعد هذا،  من القائل:  ":[( سورة إبراهيم35)] }َواْجُنْبِني َوَبِنيَّ َأن نَّ
 ؟}َواْجُنْبِني َوَبِنيَّ َأن نَّْعُبَد اأَلْصَناَم{

 طالب:.......
 بهذا اللفظ، بهذه اللغة، إبراهيم ينطق بالعربية؟ ْعُبَد اأَلْصَناَم{}َواْجُنْبِني َوَبِنيَّ َأن نَّ يعني إبراهيم يقول: 

 طالب:.......
أنه  -عليه السالم-عن خليله  -جل وعال-هللا  : قال، يعني لو قال-عليه السالم-ألنه يقول: وقال الخليل 

 ؟، نعم..قال
 طالب:.......

 هو؟ ما
 طالب:.......

 هاه؟ ؟..لخليل ندخل في قول األشعرية والماتريدية فيحكاية أو عبارة عن قول ا :وإذا قلنا
 طالب:.......

 ؟نعم
 طالب:.......
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 ؟، نعم-جل وعال-حد يشك أنه من القرآن، من كالم هللا أ الأواًل: الكالم من القرآن، يعني 
 طالب:.......

ْرَك َلُظْلٌم َعِظيٌم{  ألم تسمعوا لقول العبد الصالح:)) ، هذا كالم صحيح، فأضافه إليه (([لقمان ( سورة13)]}ِإنَّ الشِ 
 ؟قاله على لسان من نسب إليه، نعم -جل وعال-وإن كان في القرآن ولم يضفه إلى هللا؛ ألن هللا 

 طالب:.......
 -جل وعال-إن هللا  :سب إليه في القرآن مباشرة أو نقولخالف في هذا، الخالف هل ننسب إلى القائل الذي ن   ال

؟ ال سيما وأن -عليه السالم-قال الخليل  :، أو نقول ابتداءً -عليه السالم-عن خليله  -رآنألنه في الق- قال
 ؟نعم، الخليل ما قاله بهذه الحروف

 طالب:.......
عكسه  ،ما فيه أدنى إشكال، لكن إذا قلنا مباشرة -جل وعال-هذا ما فيه إشكال إذا صرحنا بأن القائل هو هللا 

، عكسه، نعم، حذف القائل المباشر، وترقي إلى القائل ))إني حرمت الظلم على نفسي((إذا قلنا قال هللا تعالى: 
ذفت الواسطة، لذلك لما وقف بعض الجهال من الذين يزعمون التحقيق للكتب، قال هللا بدون واسطة، يعني ح  

عني يصل إلى ي !!، قال: لم أجد هذه اآلية في المصحف الشريف، نعم((إني حرمت الظلم على نفسي))تعالى: 
-قال هللا تعالى على لسان خليله  :أن هذا الدعاء في القرآن، فهل نقول المقصود من كالمي هذا؟ ماهذا الحد، 

وإذا قلنا حكاية عن كذا، عن إبراهيم، عن موسى، عن فرعون، عن  ؟ أو نقول: حكاية عن إبراهيم؟-عليه السالم
ن القرآن : إحكاية، هل ندخل في قول من يقول :إذا قلنا ،الهمإبليس، عن كذا، كما هو موجود في القرآن من أقو 

حكاية عن كالم هللا، أو عبارة عن كالم هللا؟ يعني المشابهة في اللفظ موجودة، لكن المقصود غير متحقق، 
 مقصود أولئك غير مقصود من يقول هذا الكالم.

: يعني {}َواْجُنْبِني ":[( سورة إبراهيم35)] ُبَد اأَلْصَناَم{}َواْجُنْبِني َوَبِنيَّ َأن نَّعْ : -عليه السالم-وقال الخليل "
 .اجعلني في جانب، وعبادة األصنام في جانب، مما يدل على أنه يطلب االبتعاد عن الشرك

"}  جمع وإال مثنى وإال مفرد؟ جمع، كم إلبراهيم من ولد؟  ":}َواْجُنْبِني َوَبِنيَّ
 طالب:.......

 ، هل المراد بنيه لصلبه، أو المراد بنوه وبنوهم إلى قيام الساعة؟ هاه؟نعم إسماعيل وإسحاق فقط
 طالب:.......

ن إسماعيل وإسحاق من األنبياء، وإذا أل ؛ن المراد ببنيه بنيه لصلبه أجيبت: إجميع الذرية، وهذه الدعوة إذا قلنا
 ن يشرك.قلنا المراد جميع الذرية أجيبت في البعض دون البعض؛ ألنه وجد في ذريته م

األصنام: جمع صنم وهو ما كان على صورة إما إنسان أو حيوان، أو  ":{َأن نَّْعُبَد اأَلْصَنامَ  }َواْجُنْبِني َوَبِنيَّ "
شيء شاخص من رآه عرف أن هذا شيء يطلق عليه كذا، بخالف الوثن الذي ال صورة له، وقد يطلق الصنم 

 على الوثن والعكس، لكن هذا هو األصل.
ومن صبر  ومحطم األصنام، هو الخليل إمام الحنفاءو إذا كان إبراهيم  ":{َأن نَّْعُبَد اأَلْصَنامَ  ْبِني َوَبِنيَّ }َواْجنُ "

فكيف الظن بغيره ممن هو  ،{َأن نَّْعُبَد اأَلْصَنامَ  }َواْجُنْبِني َوَبِنيَّ واحتسب على التوحيد حتى ألقي في النار، يقول: 
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، ماذا عن بقية [( سورة الزمر65)] }َلِئْن َأْشَرْكَت َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلَك{يهدد نبيه،  -جل وعال-وإذا كان هللا ؟ دونه
-ألنه إذا وقع في شيء من الشرك  ئفًا وجاًل أن يقع في هذا الشرك؛أال يكون اإلنسان المسلم خا وسائر الناس؟

المتحان، ويخشى من النتائج، خسر كل شيء، خسر الدنيا واآلخرة، بعض الناس يخشى من ا -ال سيما األكبر
خشية أن يرسب، وإذا نام توقع أن  صاب بشيء أو بضرب من الهلوسة، كل ذلكوبعضهم في أيام االمتحان ي

االمتحان فاته، أو أنه ما فهم األسئلة ورسب، وإذا صلى صنع مثل ذلك، وبعضهم بعد أن يتخرج بسنوات يقوم 
وإذا صرنا إلى هذا الحد في الخوف من االمتحان  ؟ذا إذا فاته االمتحانفزعًا من النوم؛ ألن االمتحان فاته، ثم ما

لكن هذا مثال حي الخوف من االمتحانات، مع أنه بدأ يضعف اآلن، الخوف  ،فضاًل عن أمور الدنيا األخرى 
 ويمكن ،بديالً  اً اختبار  ت ختبربدائل، وإذا فاتك االمتحان  كأبدًا؛ ألن اآلن هنا السابقمثل  ليسمن االمتحان 

درجتين، وال يمكن  ا، يعني ز يد درجة أوبة، يخرج في النتائج مجبور هاالمتحانات لها ر  تكان إختبار مشونه بدون ي
بعضها يرقع ، وما كانت دراسة فصول وما فصول أن يزاد أكثر من ذلك بحال من األحوال لو أعاد السنة كاملة

كلية الشريعة كما كان في وقتنا، انتهت السنة، إذا كان في  م إذا، ال، كانت الدراسة تسعة أشهر صافية، ثاً بعض
إذا انتهت السنة اختبار واحد، وإذا عنده مجلد من فتح القدير كامل، مجلد من الروض المربع، مجلد من سبل 

ها ؤ ثقيلة، لكن اآلن طالب الكليات معهم مذكرات مثل هذه، يقر  مجلد من أوضح المسالك، هذه أحمالالسالم، 
الة الصبح وينجح، مشكلة، لكن ومع ذلك ال يجوز أن نخاف مثل هذا الخوف، يصل بنا الحد أنه بعد أن بعد ص

يتخرج بعشر سنوات ينهض من فراشه قائمًا يرى في الرؤيا أنه فاته امتحان، لماذا ال نخاف من الشرك؟ 
أن اإلنسان يقلل من شأن اآلخرة، يعني ليس المقصود خسر الدنيا و الذي فيه  اْجُنْبِني َوَبِنيَّ َأن نَّْعُبَد اأَلْصَناَم{وَ }

عظم من الخوف وب، لكن ال نصل إلى حد أن يكون أ التحصيل والدراسة والترقي في طلب العلم، هذا أمر مطل
من أجل أمر من  ؛من الشرك، بل بعضهم يقدم أشياء وتنازالت قد تصل إلى ما يمس بالتوحيد وتحقيق التوحيد

لقي في النار، والحطب يجمع على كافة المستويات كل إنسان ال بد يل الذي حطم األصنام، وأ  أمور الدنيا، والخل
السماء ، ومع ذلك يلقى فيها من أجل المخالفة في التوحيد، النيران ، إلى أن وصلت عنان اً أن يساهم يجمع حطب

}َواْجُنْبِني َوَبِنيَّ ومع ذلك يخاف على نفسه، يقول: ، {}َواْجُنْبِني َوَبِنيَّ َأن نَّْعُبَد اأَلْصَنامَ ومن أجل اجتناب الشرك، 
يعني على اإلنسان أن يخاف من الشرك، ؟! يقول إبراهيم التيمي: ومن يأمن البالء بعد إبراهيم ،َأن نَّْعُبَد اأَلْصَناَم{

 ؟نعم.وأن يحرص على تحقيق التوحيد.
 طالب:.......

حيد ويسأل في تحقيقه فإذا لم قد يحقق التو  ما كأنه أعطاه حقه، لل، يعنيفي نظرته إلى هذا الباب خ لكنال، 
نه إيخشى عليه أن يقع فيه وهو ال يشعر، قد يقول قائل:  ،يخش الشرك يخشى عليه أن يقع فيه وهو ال يشعر

 من شدة الخشية قد يقع فيه، كما أخطأ ذاك من شدة الفرح.
 طالب:.......

 .في الحديث
متوازنًا في أموره، يسعى جاهدًا يحرص أن يحقق التوحيد، ويكون هذا أيضًا هم  لكن على اإلنسان أن يكون 

وديدن له، وأن يبتعد ويجتنب الشرك بجميع صوره وأشكاله، وال يتساهل فيه وال يتأول؛ ألن بعضهم يقول: إذا 



 97 

، وحمل وأبيه(())أفلح قيل له عن الحلف بغير هللا، قال: أنا ما أردت الحلف بغير هللا، وجاء في النصوص: 
 .على أنه لم يقصد به التعظيم

ه لسانك عن هذا الشرك بجميع صوره وأشكاله، ال ترتكب المحظور ثم تذهب تتأول لنفسك، هذا ليس من نز   
 الخوف من الشرك في شيء.

خيار األمة، ، يخاطب من؟ يخاطب الصحابة ":(()أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر)وفي حديث: قال: "
 .لناس على التوحيد والبراءة من الشركأحرص ا

فسئل عنه فقال:  ،(()أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر)": -عليه الصالة والسالم-يقول لهم النبي 
يعني الشرك األكبر وعبادة األصنام وكونهم يرجعون إليها هذا بعيد، وإن كان الحي ال تؤمن عليه  ":((الرياء))

ك األصغر، ال سيما الرياء، هذا قد يقع فيه اإلنسان، قد يغفل عن نفسه فال ينتبه الفتنة، لكن اإلشكال في الشر 
 ؟إال وقد تلبس به، نعم

 طالب:.......
لئال  ،ألهميته ؛مثل ما قلت أنا سابقًا، أن التنصيص على الشرك الخفي (()أخوف ما أخاف)هنا في الحديث 

 ، هاه؟نسىي  
 طالب:.......

 .....-معليه الصالة والسال-النبي 
 طالب:.......

 هاه؟
 طالب:.......

أصغر، يقولون: شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفي، لكن هنا في الحديث سماه  اما ينفون أن هناك شرك
أصغر وهو خفي؛ ألن الرياء خفي، لكن هناك من أنواع الشرك الخفي غير الرياء، وهناك من أنواع الشرك 

 وافتراق.األصغر غير الخفي، فبينهما اجتماع 
وهم أفضل األمة،  ":(()أخوف ما أخاف عليكم)"قال ألصحابه:  -عليه الصالة والسالم-في الحديث أن النبي 

 .سادات األمة
أال  ،يخاف على صحابته -عليه الصالة والسالم-كان النبي فإذا ": (()أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر)"

سه وهو دون منزلة الصحابة بمراحل؟ ال أحد يدعي أنه بمنزلة يستدعي هذا من الناصح لنفسه أن يخاف على نف
وال لألئمة أنهم بمنزلة الصحابة أو يقاربون  ،أدنى الصحابة، أو ما يقارب منزلة أدنى الصحابة، وال ندعي ذلك

 الصحابة، أبدًا.
شرك على صحابته ال -عليه الصالة والسالم-خاف النبي  -إذا خيف على الصحابة- وإذا خيف عليهم

 األصغر، فكيف بمن دونهم؟.
ني يا أحمد، فقال اإلمام أحمد: بعد بعد، يعني ت  ويذكر أن الشيطان جاء إلى اإلمام أحمد في حال النزع فقال: ف  

 والحي ال تؤمن عليه الفتنة. -سوء الخاتمة محتمل- مادامت الروح في الجسد فالزيغ ممكن
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فسئل عنه  ))الشرك األصغر(("ل، يعني أشد ما أخاف عليكم أخوف: أفعل تفضي ":(()أخوف ما أخاف عليكم)"
الرياء، وإذا قارن الرياء مراءاة الغير بعمل الخير، ويدخل فيه أيضًا التسميع، يعني إذا كانت  ":))الرياء((فقال: 

فهذا المراءاة بالعمل فالتسميع بالقول، يدخل فيه أيضًا، حكمه حكمه، فإذا كان اإلنسان يصلي من أجل الناس 
يخرج من بيته إلى المسجد ال ينهزه إال الصالة، لكنه مع ذلك  -جل وعال-منافق، فإذا كان يصلي من أجل هللا 

دخل على الصالة ما ليس في نيته وباله، حينما دخل فيها من أجل نظر من ينظر إليه، هذا الرياء، فإن قد ي  
م فسه وطرد الرياء هذا ال أثر له؛ ألن المجاهدة تقاو  ها فجاهد نئكان من أصل العبادة أبطلها، وإن كان في أثنا

 الصالة بقدره وبالعبادة عمومًا. خطر على باله، وإن استمر معه أث ر فيما 
على عادته، إذا صلى  -جل وعال-إذا كان يأتي بالقدر المجزئ من الصالة هلل  ":))الرياء((فسئل عنه فقال: "

العادة أنه يستغرق في صالته ثال  دقائق أربع دقائق، ويأتي بما  ،عتينبعد الصالة ركعتين، أو قبل الصالة رك
، زاد في التسبيح، وزاد اً يصحح هذه الصالة، لكنه في يوم من األيام بدل من أن تكون أربع دقائق صارت خمس

 -وعالجل -في القراءة، وزاد في األذكار من أجل من يراه ممن حضر هذا رياء، وفي العادة هو قام يصلي هلل 
يسبح خمسًا، وهكذا،  اً فبداًل من أن يقرأ سورة من خمس آيات، قرأ سورة من سبع آيات، وبداًل من أن يسبح ثالث

هل نستطيع أن نفصل هذا الرياء المختلط بجميع الصالة، يعني كونه بدأ من التكبير إلى التسليم بالرياء هذا 
الصالة ثم جاهد نفسه فطرده هذا ال يؤثر، استرسل  محبط للعمل، وكونه في ركن من األركان أو في جزء من

إلى ركن ثاني أبطل من الصالة بقدره، أحبط من عمله بقدره، لكن يبقى أنه إذا كان مشاركًا للصالة كلها بالقدر 
و ؛ ألنه كان يفعلها قبل ذلك، أاً ن الرياء هذه الدقيقة الزائدة وأربع الدقائق مخلص: إالزائد على المعتاد هل نقول

 إن هذا العمل مشارك للصالة من أولها إلى آخرها؟ هاه؟ :نقول
 طالب:.......

يعني زيادة غير متميزة فتأخذ حكم األصل، يعني هل هذا يمكن أن يدخل في القاعدة أن الزيادة على القدر 
 الواجب إن كانت متميزة لها حكم، وإن كانت غير متميزة لها حكم، نعم؟

 طالب:.......
لفقير،  اكاة فطر فقال للبائع ك ل  لي صاعين، فجعل صاع في كيس وصاع في كيس، دفع صاعشخص عليه ز 

ا في كيس واحد ودفعهما لفقير؟ الزيادة ملفقير، الواجب واحد، والثاني مندوب، لكن لو وضعه اثاني اودفع صاع
س و وقلنا في در  ؟غير متميزة، هل المجموع واجب؟ أو الواجب صاع والثاني نفل، ولو لم يكن غير متميز

نه يتخرج على ذلك أنه لو زاد عن القدر الواجب في الركوع مثاًل وجاء المسبوق وأدركه في القدر إمضت: 
من يقول: أنه ال يصح  المستحب الزائد على الواجب، هل يكون مدركًا للركعة أو غير مدرك، ال سيما على قول

 ؟د، هاهإمامة المتنفل بالمفترض، هو متنفل في القدر الزائ
 طالب:.......

 .اً في القدر الزائد على الواجب مستحب، لكنها غير متميزة وفي القدر الزائد متنفالً 
 طالب:.......
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بآرائنا، كل شيء محدد عند أهل العلم، القدر  ئاً فريضة، صارت فريضة، هذا ينبني على القاعدة، ال نقول شي
 غيره؟ زائد على الواجب، هل هو واجب أوال

عن غيره، هذا ليس بواجب، يعني مثالهم في الروضة وأنا أذكر أنه حصل  اً إذا كان القدر الزائد متميز  قالوا:
 ؟الكالم معنى هذا ماإشكال كبير في شرح الروضة، كمن أدى دينارًا عن عشرين، فقط، 

 طالب:.......
يعني  عن عشرين؟ نار  ؤدي دييدري كيف ي   القال: كمن أدى دينارًا عن عشرين، مدرس أصول الفقه ضاع، 

تبادر إلى الذهن، أقول: ال يا أخي عنده عشرين دينار زكاته نصف  ا؟ هذا الذيواحد ايؤدي دينار  بذمته عشرون 
غير متميز؟  ؟ متميز أومستحب ه النصف، والنصف الثاني واجب أو، الواجب عليكامالً  اً دينار، فأدى دينار 

؛ ألن الزيادة غير متميزة، أو يكون الواجب النصف اكله واجبالدينار  ا، فهل يكون أدى دينار  ؛غير متميز
 والنصف الثاني ندب؟

 طالب:.......
قد نحتاج إلى إعادة النظر في هذا العلم؛ ألنه من أهم المهمات، يعني كيف نتعامل مع النصوص ونحن ال 

 .نعرف طريقة أهل العلم في التعامل معها
ن أصول الفقه دخل فيه علم الكالم وأثر فيه، إاس يسمع من يقول: أصول الفقه في غاية األهمية، وبعض الن

 تضييع. كالمهذا ال، ونحو هذا
ما يلوح له، أو سمع خرص يعني، أو بناًء على تفمثل هذه األمور ال بد من مراجعتها؛ ألن بعض الناس تتكلم ت

 يقول؟ ماذاشيء، هذا ما يصلح،  طرف خبر أو
 طالب:.......

 إشكال، إن كان غير متميز هو محل خالف. هفي يسلإن كان متميزًا 
ماذا إذا قلنا: واجب، ثم تبين أن الذي صرف له هذا الواجب ال تبرأ الذمة بصرفه إليه، وقيل له: أعد الزكاة، 

 صاعين؟ نعم؟  يعيد؟ يعيد صاعا أو
 طالب:.......

 والقضاء يحكي األداء.
 طالب:.......

 هاه؟
 طالب:.......

 إخوان ما يصلح، الخراص ما يصلح.ا يا وا، راجعو راجع
 طالب:.......

بعينه يراجعون هذه المسائل،  اأقصد واحد النعرف كالم ابن قدامه، ما نتكلم من فراغ، لكن ال بد اإلخوان كلهم، 
المسائل، لماذا؟  دخلنا هذهأثم بعد ذلك هذه المسائل تدخل في كل باب، يعني إذا تعرضنا ألي علم من العلوم 

 ؟دعانا أن ندخل هذه المسألة في هذا الباب ما الذييمكن فك بعضه عن بعض،  الالعلم وحدة مترابطة،  ألن
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ن هذا الشخص معتاد أن يصلي ركعتي الضحى بأربع دقائق أو بثال  دقائق، ويصليها في المسجد : إألننا قلنا
ن هذه : إخمس دقائق، هل نقول إذا ارتفعت الشمس، سمع الباب حرك فزاد دقيقة في مجموع الصالة، سلم عن

 هي الباطلة أو أن الصالة كلها بطلت؛ ألن هذه الزيادة غير متميزة؟ -هذه الدقيقة-الزيادة 
 طالب:.......

 ؟إيه إذا كان من أولها ما عندنا شك أنها باطلة، نعم
 طالب:.......

 زاد في ركن. :ال، ال نقول: زاد في المجموع، ما أقول
 طالب:.......

 تبطل على كالم أهل العلم.هذا لم يجاهد واسترسل معه هذا وطال معه إذا 
 ."))الرياء((فسئل عنه، فقال:  ))أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر(("
 ندا  هللمن مات وهو يدعو ))قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن ابن مسعود "

 ؟اولى، عندك غيرهمن مات الجملة األ ":((دخل النار
 طالب:.......

 ..إيه من دون هللا، أو.هاه؟ 
 طالب:.......

صلى هللا -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن ابن مسعود " ، حتى عندنا أيضًا في الشرح يقول:..من مات
هما الذي أيهما الذي باللفظ وأي ":رواه البخاري  (( ندا  دخل النارهللمن مات وهو يدعو ))قال:  -عليه وسلم

 ؟، نعم..إالو الجوال  أحيانًا بعض األخوان يصير معه اآللة التي تخرج ؟بالمعنى،
 طالب:.......

 يقول؟ ماذا
 طالب:.......

، بينما الجملة الثانية، وهو يدعو هلل، وال يدعو هلل، ((من دون هللامن مات وهو يدعو ))إيه يعني يكون اللفظ 
 ؟نعم

 طالب:.......
ار من دون هللا، والثانية هلل دخل الجنة مما يدل على أن المعنى واحد، سواًء قلنا: يدعو من دون ال، ال دخل الن

ويدعو هلل ، ، يعني يدعوه معه، وإن كان في قرارة نفسه أنه دونه-جل وعال-هللا، أو يدعو هلل، يدعو ندًا دون هللا 
 .ير.والنظ ًا هلل، والند هو الشبيه، والمثليجعله شريك :ندًا يعني

يدعو: يعني يشرك باهلل معه، ويدعوه من  ":رواه البخاري  (( ندا  دخل النارمن دون هللامن مات وهو يدعو )"
فقط، وال يدعو هللا،  دون هللا، يعني غير هللا، فهو يدعو الند  ي دونه، يعني هل معناه أنه يدعو من دون هللا يعن

ألن الشرك يقتضي المشاركة، فإذا دعا هللا ودعا معه غيره  ؟وأيهما الشرك ؟-جل وعال-أو يدعو الند مع هللا 
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..؛ ألن الشرك يقتضي ظهرت صورة الشرك، فإذا كان يدعو غير هللا وال يدعو هللا أبدًا، هذا أعظم بال شك، لكنه
 المشاركة.
 في شيء؟

 طالب:.......
 هاه؟

 طالب:.......
 .يعني دعاء مسألة أو دعاء عبادة هللا ندًا،يدعو من دون ، ))من دون هللا(( :ال، هذا لفظ البخاري 

، ويشرك مع هللا يعني مات على الشرك، لم يمت قبل موته من هذا الشرك حال كونه يدعو الند  ": ))من مات(("
 .غيره
 ، نسأل هللا العافية.))دخل النار((: فعل الشرط، وجوابه: ))مات((هذه شرطية،  ))من(( ":))دخل النار(("
 ما يدل على أنه ال يخرج منها؟ هل في الحديث ما يدل على أنه ال يخرج منها؟ هناكهل  :"(())دخل النار"

 ؟دخل النار، نعم
 طالب:.......

 ؟هاه
 طالب:.......

 لم يرد في الباب غير هذا الحديث. لوص الحديث الذي عندنا، يعني ..، ن، لكن هل في الحديثهذا رك أكبرش
 طالب:.......

 هاه؟
 طالب:..

 .؟نعم
 طالب:.......

، يعني هل يتحقق الوعيد في الحديث بمجرد ))دخل النار((وجوابه  ،))مات((شرطية، جاء فعل الشرط  ))من((
ْنَها ِبُمْخَرِجيَن{الدخول؟ ويحتمل أن يخرج من نفس الحديث وإال عندنا نصوص قطعية أنه ال يخرج،   }َوَما ُهم مِ 

َ ََّل ، [( سورة الحجر48)] ُ َعَليِه اْلَجنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر{، [( سورة النساء48)] َيْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِه{}ِإنَّ َّللا  َم َّللا   }َفَقْد َحرَّ
فيه ما يدل  ليسلكن من النص نفسه،  ،عندنا إشكال فيه من حيث عموم النصوص ليس، هذا [( سورة المائدة72)]

جرد الدخول يشترك فيه من دعا من دون هللا ندًا، ومن عصى ألن م ؛على أنه ال يخرج منها، أو يخلد فيها، نعم
 فلم يغفر له من عصاة الموحدين. -جل وعال-هللا 

ْنَها لكن النصوص القطعية التي ال تحتمل أدنى شك وال أدنى ريب في أنه ال يخرج منها،  }َوَما ُهم مِ 
َ ََّل َيْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِه{، ِبُمْخَرِجيَن{ جل -وهذه نصوص ال تحتمل التأويل، فمن مات مشركًا باهلل  ،}ِإنَّ َّللا 

 ؟فإن الجنة عليه حرام، وهو في النار خالد مخلد، وهو من الذين شقوا، نعم -وعال
 طالب:.......
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 كيف؟
 طالب:.......

دخل ، أن الدخول مقطوع به والخروج يحتاج إلى نص -لحديثاوهو يمكن يفهم من - ال، أنت تريد أن تقول
ر، لكن ما النص الذي يخرجه منها؟ لكن عندنا نصوص صحيحة صريحة قطعية في أنه ال يغفر له، وأنه النا

 يدخلها خالدًا مخلدًا.
من لقي هللا َّل يشرك به ))قال:  -صلى هللا عليه وسلم-، أن رسول هللا -رضي هللا عنه-ولمسلم عن جابر "

يعني مخلصًا في  :))من لقي هللا َّل يشرك به شيئا (( ":((شيئا  دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا  دخل النار
 .فتعم، شيئًا أي شيء نكرة في سياق الشرط :))شيئًا((في توحيده؛ ألن  ،دينه

؛ ألن ..بعضها أخفى من بعض، فمسألة التشريكو ك في شيء من العبادات، هناك أشياء خفية يمكن أن تشر  
ء يقتضي العموم، والتشريك في العبادات له مراتب مبينة عند أهل شي ))ال يشرك باهلل شيئًا((مقتضى قوله: 

العلم، يعني نصوا ال سيما المالكية على أن اإلمام إذا أطال الركوع من أجل الداخل فقد شرك في العبادة، ونص 
أنه على هذا القرطبي وغيره، وال تجوز إطالة الركوع من أجل الداخل؛ ألن هذا تشريك، وأمر التشريك ال شك 

 يطول، وفروعه كثيرة، ومسائله أكثر.
إن هذا لقي هللا يشرك به شيئًا، أطال من أجل الداخل، وبعض األئمة يطيل من أجل  :فمن األمثلة هل نقول

 بعض الداخلين دون بعض.
 طالب:.......

 ؟أي شي
 طالب:.......

 فهم أن الداخل فالن يطيل من أجله.
حصل منه شيء من  -عليه الصالة والسالم-ن النبي إأو نقول:  ،ادةإن هذا تشريك مؤثر في العب :هل نقول

اإلطالة وشيء من التخفيف من أجل مخلوق؟ خفف لما سمع صوت الصبي، وأطال السجود لما ارتحله الحسن، 
 هذا تشريك؟ :هل نقول

ليه؟ يعني يحكم ع معصوم، وهذا ليس بتشريك، فإذا حصل مثله من غيره بم   -عليه الصالة والسالم-النبي 
 سمع بكاء صبي، أو زاد في سجوده ألمر يقتضي ذلك، نعم؟ لم ا خفف

 طالب: من باب الرحمة.
 نعم.

 طالب: من باب الرحمة.
 ؟هو من باب الرحمة، شفقة على أمه، وأيضًا من باب تلطفه باألطفال زاد في سجوده، هاه

 طالب:.......
 ل.مسألة تعظيم إذا أطال الركوع من أجل الداخ ليست

 طالب:.......
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 إيه لكنه زاده من أجل فالن، أشرك به شيئًا، يعني مقتضى شيئًا.
 طالب:.......

 علم أن الداخل فالن.
 طالب:.......

 هو يعرف أنه دخل شخص، ولذلك صور، اإلمام سمع قرع نعال فأطال، ال يدري من الداخل، هذه صورة.
فالن من الناس يعرفه فاختصر الركوع، هل اإلمام يعامل سمع نحنة فالن يعرفه من الناس فأطال، وسمع نحنة 

 الناس معاملة واحدة؟
يعني قد يكون بينه وبينهم مشاحنة، هذا الشخص ذهب إلى الوزارة يتقدم بتغيير هذا اإلمام، فصار بينه وبينه 

 يريدون ماعة أنهم ووقعه من الج اً يدرك الركوع، والثاني كتب خطابيه بيشيء، فصار إذا سمع قرع نعاله رفع، ما 
 غير مؤثر؟ أوصار ينتظره، هل هذا مؤثر في الصالة فاإلمام، 

المسألة األصلية أنه ال يالحظ فالن وال عالن، يحسن إلى الجميع، ومن باب  ،يعني عندنا مسألة أصلية
نها إ :فيهااإلحسان أن تجعل اإلنسان يدرك الركعة، وال يفرق بين فالن وال فالن، هذه أصل المسألة التي قيل 

 تشريك.
كل هذا وبينه شيء  أما مسائل أخرى يطيل من أجل فالن ألن بينه وبينه ود، ويقتصر من أجل فالن ألن بينه

فالجمهور على أنه ال بأس به، وأن هذا من باب لكن إذا خلت عن هذه االعتبارات  ال يجوز في الصالة،
وخفف من الصالة، العتبارات، فهذا أمره سهل عند  أطال السجود، -عليه الصالة والسالم-اإلحسان، والنبي 

 أطال الصالة من أجل فالن، يقول: هذا تشريك وال يجوز بحال. ،كلكن من يرى أنه شر  ، الجمهور
أنه كان يجهز الجيش وهو في  -رضي هللا عنه-مثال من مسائل التشريك: تشريك عبادة بعبادة، جاء عن عمر 

، هل هذا يؤثر في الصالة؟ هذا ما يؤثر في الصالة، لكن هل هذا أكمل أو عدم الصالة، هذا شرك عبادة بعبادة
 التشريك؟

، وتجهيز الجيش واجب، اإلقبال على ال شك أن اإلقبال على ما هو بصدده من العبادة أفضل، ولو كانت نفالً 
 صالته أفضل من تجهيز الجيش في الصالة.

ر من الناس في المسجد الحرام إذا صار يصلي في الدور الثاني وهذه لحظناها والحظها كثي ،هناك مسألة أيضاً 
اإلمام يبكي والمصلون  ،أو في السطح وهو يطل على المطاف في ليالي العشر واإلمام يقرأ في صالة التهجد

يبكون من تأثرهم بالقراءة، وهو يبكي متأثرًا بكثرة الطائفين وكونهم يموج بعضهم في بعض، ويستحضر من هذا 
ظر يوم الحشر والناس يموجون كالجراد المنتشر وكذا، المقصود أنه تأثر من هذا المنظر فبكى، هذا تشريك، المن

والبكاء من خشية هللا ال شك أنه عبادة، وهذا تشريك عبادة بعبادة، لكنه ال يبطل الصالة من جهة، واإلقبال على 
 الصالة أفضل من االلتفات إلى غيرها ولو كان عبادة.

خاف على المسلم، يجب والشرك أخفى من دبيب النمل، وي  ": لقي هللا َّل يشرك به شيئا  دخل الجنة(())من "
على المسلم أن يخاف أن يقع في الشرك وهو ال يعلم، وإذا خشي من ذلك فكفارته أن يقول: اللهم إني أعوذ بك 

 أن أشرك بك فيما أعلم، وأستغفرك لما ال أعلم.
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يؤاخذ؟  ال أووهي إذا كان الشرك خفيًا وقد يقع اإلنسان فيه وهو ال يشعر، هل يؤاخذ  له كفارة، لكن هنا مسألة
 ؟نعم

 طالب:.......
 ؟أخفى من دبيب النمل، نعم يحذر من الشرك، ويقول: إنه -عليه الصالة والسالم-يعني كون النبي 
 طالب:.......

ألن هذا الشرك خفي، وقع فيه، أال يكون من قيل له: شرك؛ فسأل  بعد ما انتهى،اإلنسان ما شعر بنفسه إال 
ال سيما وأن المقام  هاه؟ ؟))وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة ال يلقي لها بااًل يهوي بها في النار سبعين خريفًا((قبيل: 

 ؟مقام تنفير، نعم
 طالب:.......

 ؟حقيقه التوحيد، نعمفي معرفة ما يخدش في ت قصرأيضًا أخفى بعدم النظر فيما يدخل فيه بالشرك، يعني  وه
 طالب:.......

 رجم.
 طالب:.......

بااًل، فهو  امن عرف أن الشيء المحرم ال يلزم أن يعرف األثر المترتب عليه، هذا معروف، كلمة ال يلقي له
 يعرف أن هذه الكلمة حرام أو ال يعرف؟ يعني متى يعذر بجهله؟

 طالب:.......
ه من يكثر اللعن، فإذا به يلعن ئم ممن يكثر اللعن، مثاًل من جلسابعض الناس يجالس من يقع في كالمه المحر 

 وهو ال يشعر؛ ألنه أثروا عليه من حيث ال يشعر، هل يؤاخذ بهذا اللعن أو ال يؤاخذ؟
يكثرون من  ايؤاخذ بال شك، إال إذا كان حصل منه في وقت قد ارتفع عنه التكليف، ومثله من يعاشر أناس

له بااًل إال إذا حصل منه  لق  الناس على لسانه باستمرار، نقول: هذا يؤاخذ وإن لم ي   الحلف بالطالق، هذا بعض
 هذا األمر في وقت ارتفع عنه التكليف.

يعني أدنى شيء؛ ألن  ":))من لقي هللا َّل يشرك به شيئا  دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا  دخل النار(("
أو إلنس، أو لغيرهم   يلزم أن يسجد لصنم، أن يذبح لجننكرة في سياق الشرط، فتعم أي شيء، ال ئاً شي

 حصل له هذا الوعيد الشديد. -نسأل هللا العافية-كالشياطين من األمور الكبيرة، أدنى شيء إذا أشرك 
كان الناس أهل   ن االحتياط في عصرنا فيه شيء من الصعوبة، فيه شيء من الوعورة،أل ؛في أمور الناس

حياتهم معروفة ومطالبهم محدودة، وكالمهم قليل، وقد ينشغلون بلقمة العيش عن القيل  انجماع وأهل انضباط،
وا المئونة بما فتح هللا على المسلمين من ف  والقال وكثرة االجتماعات وفضول الكالم وفضول الخلطة، اآلن ال، ك  

يخطب ابنته، ويأخذ له  ريد أنا في موضوع هام، يبعض الناس يحتاج إلى أن يكلم فالن، الدنيا، فتفرغوا للفضول
، أو يشتغل في محل من أجل لقمة العيش، انهار و  يذهب إليه؛ ألنه فالح ليال اً ، ما وجد وقتاً مدة ما وجد فراغ

أو تفرغوا للخلطة، تفرغوا للقيل والقال، فتجد اإلنسان يجلس المجلس ساعتين فونة، ؤ اآلن ال، الناس كفوا هذه الم
تخرج أنت اجب، ينتهي الكالم المستحب، ينتهي المباح ماذا بقي؟ هللا المستعان، ما يمكن ثال ، ينتهي الكالم الو 
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يفعل هذا يجلس في بيته أو في المسجد، لذي وبيده كتاب، نعم، ا وناس في ستراحة وكل واحد ماسك له ربعه
يحتاج إليه مما الفضول، فضول األكل، فضول الخلطة، فضول الكالم، فضول كل ما ال هذه لكن اإلشكال في 

 ال يكون طاعة، أو مما يعين على طاعة.
في ليالي الشتاء يخرجون من أول الليل إلى آخره كله قيل وقال، ثم بعد ذلك إذا انتبه اإلنسان بقي خمس دقائق، 

، وأحيانًا يعاق عن الوتر، وأحيانًا اتيوتر، أحيانًا يعان على حسب ما قدم خالل هذه الساع ال أوثال  بيوتر 
وأحيانًا وهللا يقول: الليلة جمعة،  !!عتقد وجوبهنوتر ال نشبه الوتر بالفريضة؛ لئال ي  أن زم يل يتأول، يقول: الليلة ال

ويل لنفسه، لكن تجد من كثرة القيل والقال شيء آوالجمعة ال تخص بقيام، وال نهارها بصيام، تجده يبحث الت
، هنا يقع في المحظور وهو ال مله، يتكلم به ال يلقي له باالً يتأمله، وشيء يقف عليه، وشيء ال يستطيع أن يتأ

 يشعر.
 :-رحمه هللا-قال 
))ومن جعل هلل ندًا إذا كان الشرك ال يغفر، وخافه إبراهيم على نفسه،  ":األولى: الخوف من الشرك فيه مسائل:"

 لماذا ال نخاف؟ ))ومن لقي هللا يشرك به شيئًا دخل النار((، دخل النار((
د اي إذا كان اإلنسان يخاف من أدنى شيء، بعض الناس يخاف من ال مخوف، بعض الناس إذا رأى الجر يعن

 ما نام، بعضهم إذا رأى أدنى حشرة.ًا و شديد اً فزع فزع
 !!فإذا به خيط يتدلى من ثوبه ة؟ شيء خفيف جدًا مشى على رجله ظنه حشر من أجل ماذاشخص قطع الصالة 

لماذا ال نخاف من هذا األمر العظيم، الذي  -الخوف يصل إلى هذا الحد- ذا الحدإذا كانت األمور تصل إلى ه
 . وأهله وهو الخاسر الحقيقيمآل من يفعله الخلود في النار، خسر نفسه 

الرياء من الشرك، ال شك أنه من الشرك، هذه حقيقته، لماذا؟ ألنك صرفت شيئًا  ":الثانية: أن الرياء من الشرك"
 لفالن من الناس. من هذه العبادة

ألنه نص عليه أنه شرك أصغر، لكن يصل الرياء إلى حد الشرك األكبر؟  ":الثالثة: أنه من الشرك األصغر"
 ؟نعم

 طالب:.......
يعني فرق بين من يخرج  ،ورة؟ إذا كان يبتدئ به هذا محبط للعمل، لكن إذا كان هو الذي ينهز للعملصفي أي 

له عنده منزلة، فراءاه في هذه الصالة  اً فرأى في المسجد شخص -جل وعال-هلل من بيته إلى الصالة يبي يصلي 
من أولها إلى آخرها، الصالة بطلت، وأشرك الشرك األصغر، ويختلف عما لو خرج من بيته ألنه يصلي معهم 

أنه  منافقين هذا ال شكصلي ما صلى أصاًل كصنيع اللن ي الو عرف أن فالنكما فالن، وإال لو لم يكن هذا 
 أكبر، نعم؟

 طالب:.......
 هاه؟

 طالب:.......
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هل تقضى أو ال تقضى مثل هذه الصالة؟ الفقهاء الذين يسمونهم فقهاء الظاهر، وهم أهل الفتوى، يقولون: 
الصالة كاملة من حيث الشروط واألركان والواجبات فهي مسقطة للطلب من هذه الحيثية، فتكون كمن أخذت 

يقول: هذه  -أعمال القلوب- تؤخذ منه ثانية، وال يطالب بها، بخالف من يراعي أمور الباطن المنه الزكاة قهرًا، 
وذكرنا الشخص الذي حج من بغداد ماشيًا الصالة ما لها أثر في حياته، هذه الصالة ضررها أكبر من نفعها، 

فإذا به بجوارها قالت: يا  ثال  مرات، فلما رجع من الحجة الثالثة دخل البيت برفق، فإذا أمه نائمة، فانتبهت
فالن اسقني ماًء، الماء موجود في البيت، في قربة معلقة في البيت أمتار، ليست المسألة ألوف الكيلوات ال، 
أمتار، فتجاهل كأنه ما سمع، ثم قالت ثانية: يا فالن اسقني ماًء كذلك، فلما قالت الثالثة نهض، وجاء بالماء، ثم 

أحج ماشيًا ثال  مرات من بغداد إلى مكة ألوف من الكيلوات وأعجز عن سقي أمي؟ أخذ يعيد حساباته ويقول: 
يعني الحجة الثانية والثالثة نفل، وسقي األم واجب، إذا أمرته يجب عليه أن يطيع، ال بد أن يكون هناك شيء، 

ة بما يصلح سر، خلل، فلما أصبح سأل شخصًا ليس من الفقهاء أصحاب الحالل والحرام، لكنه ممن له عناي
القلوب، قال: عليك أن تعيد حجة اإلسالم؛ ألن حجك فيه إشكال كبير، لماذا؟ لو كنت مخلصًا في حجك 
وخطواتك إلى البيت الحرام ما ترددت في ترك واجب وهو أمر األم، لكن لو سأل فقيها قال: ما له عالقة ، 

زميل: نذهب نقضي الحاجة الفالنية أو نفعل وبعض طالب العلم يالحظ عليه اآلن، تجد عنده استعداد إذا جاء 
كذا، أو نوزع أشرطة ومطويات وكذا، مجرد ما ينادي بالبوري عند الباب يلبس الحذاء ويخرج، من صالة العصر 
إلى منتصف الليل، واألم تقول له: يا ولدي من باب البر نذهب إلى خالتك فالنة في نفس الحي، يقول: أنا 

لو كلفني أهلي ببصلة ما طلبت العلم، فأنتم تعوقونني عن تحصيل العلم، هذا عنده مشغول، والشافعي يقول: 
شيء من الخلل ظاهر يعني كون اإلنسان يهتم بأمور ويترك ما هو أوجب منها عليه أن يعيد النظر في طريقته 

 ومسلكه ومعاملته لمن يجب عليه برهم.
ألنهم هم الذين تتطلع إليهم  ":نه على الصالحينالرابعة: أنه أخوف ما يخاف م"أنه من الشرك األصغر، 

األنظار، وهم الذين يكثر ذكرهم على ألسنة الناس، ويكثر ثناء الناس عليهم، وال بد أن يتأثر في يوم من األيام، 
ومع األسف أن اليوم ابتلي الناس بالمدح، وال نكير، وال  ،يتأثر ًا ال يتأثرن فالنإوالمدح له أثره، مهما قلنا: 

هم أن يقال له: شيخ، وهو شيخ كبير في العلم من ال يرضون بكلمة، وهللا ما يرضى واحد اً منكر، أدركنا ناس
، وأمور أو الدكتور فالن وجد في نفسه شيئا الشيخ فالن، :المسألة عادية يعني لو لم يقل توالعمل، ثم صار 

ي الدراسات النظامية بنيت على هذا في يرقق بعضها بعضًا، وساهمت بعض الجهات في تغذية هذه األمور، يعن
الغالب، يعني في المناقشات مثاًل هل تسلم مناقشة من مدح؟ تجد الطالب يمدح المشرف، يمدح المناقشين، ثم 
يأتي المشرف يمدح الطالب، يمدح المناقشين ثم كل مناقش يدلي بما عنده من كيل ومدح وكذا، وهللا المستعان، 

كثير من التصرفات، يعني وصل إلى حد أن من يذهب إلى درس أو محاضرة إذا  اكهنيعني هذا مثال، وإال 
ال  ءالا، ثم قال: هؤ ومفيد اكثير  ايقول كالمأن وي ا على المحاضرة، يعني ينتجد له أثر  اً التقديم بارد كان

المقدم من مته إلى ترج ث، فضاًل عن الذي بعهذا واقع يا إخوان أثر المدحذنبهم؟  ما الحاضرون ، يستحقون 
أنا ال أرضى بمثل هذا الكالم، أنا أقول: مثل  ،ة، ثم لما انتهى قال: هداك هللا قطعت عنق صاحبكتحت الماص



 107 

يعود ال هو وال  حتى ال،  أعرفك العطيتني أنا قال وهللا يا أخي هذه ورقتك التي أنت أ  هذا يستحق الفضيحة، لو
 افية.غيره بمثل هذا الكالم، نسأل هللا السالمة والع

ألنهم هم الذين يكثر دورانهم على ألسنة الناس، وهم الذين  :"إنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين"يقول: 
 يكثر ثناء الناس عليهم.

))من لقي هللا ال يشرك به شيئًا دخل الجنة، والجمع في قربهما في حديث واحد:  ":الخامسة: قرب الجنة والنار"
يعني الفاصل رقيق، بين أن تخلد في الجنة وبين أن تخلد في النار،  دخل النار((من لقي هللا يشرك به شيئًا و 

 كلمة من الشرك تهوي بها في النار وال تخرج منها.
الجملة األولى المذكورة في النسخة نقل للحديث،  ..":ولو كان النار،السابعة: أنه من لقيه يشرك به شيئا  دخل "

 .المطابق للترجمة والشيخ عادته يختصر، ويذكر األهم
وهللا هذا له أعمال  :مجاملة هنا، ال يقال ال ":من أعبد الناسولو كان  من لقيه يشرك به شيئا  دخل النار أنه"

َ ََّل َيْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِه{صالحة، الشرك يغفر له، ال،  ، أيًا كان، ومن أي شخص كان، [( سورة النساء48)] }ِإنَّ َّللا 
 .[( سورة الزمر65)] َت َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلَك{}َلِئْن َأْشَركْ 

 }َواْجُنْبِني َوَبِنيَّ َأن نَّْعُبَد اأَلْصَناَم{ ":الثامنة: المسألة العظيمة: سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة األصنام"
 .م[( سورة إبراهي35)]
}َربِ  ِإنَُّهنَّ َأْضَلْلَن َكِثير ا : ستدل بقولهاألكثر: صيغة األفعل تفضيل، مع أنه ا ":التاسعة: اعتباره بحال األكثر"

َن النَّاِس{ العدد ألف، األربعمائة أن النص كثير، والكثير غير األكثر، يعني إذا افترضنا ، [( سورة إبراهيم36)] مِ 
ن أفعل ، وبحال األكثر، هناك فرق بي"كثيرًا من الناس"كثير؟ كثير، لكن الستمائة أكثر، واآلية فيها:  أوقليل 

 ؟ هاه؟التفضيل أكثر، وبين كثير، نعم
 طالب:.......

 ، لها دالالت أخرى، لكن اآلية التي استدل به كثير، وليس بأكثر.[( سورة األنعام116)] }َوِإن ُتِطْع َأْكَثَر{
 فيه إحالة على البخاري بالجزء والصفحة؟ ":العاشرة: فيه تفسير َّل إله إَّل هللا كما ذكره البخاري "

 ب:.......طال
 هاه؟ ؟ئاً إحالة من المحققين ذكروا شي ال توجد

 طالب:.......
 ؟ يعني حديث أي؟ماذارقم الحديث في 
 طالب:.......

 .ال، فيه تفسير ال إله إال هللا
 طالب:.......

 ؟ ماذافي 
 طالب:.......

 .إثبات التوحيد ونفي الشرك هفي
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 طالب:.......
 حديث ابن مسعود؟

 طالب:.......
 .))من مات وهو يدعو هلل ندًا دخل النار((ابن مسعود  لكن ،نعم

 طالب:.......
ال يتم إال بتحقيق  من جميع الباب؛ ألن فيه الخوف من الشرك، والخوف من الشرك يقتضي نفيه، ونفي الشرك

 التوحيد، طيب، هاه؟
 طالب:.......

 دعاء الند من دون هللا ينافي ال إله إال هللا.
 وع الباب يدل على ذلك.على كل حال مجم

فضيلة من سلم من الشرك وهو أنه ينجو من عذاب هللا ويدخل  ":لحادية عشرة: فضيلة من سلم من الشرك"ا
 الجنة.

 وهللا أعلم وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (6) ب التوحيدشرح كتا

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 -صلى هللا عليه وسلم- "من أراد أن ينظر إلى وصية محمد -رضي هللا عنه-هذا يقول: أثر ابن مسعود 

اَّلستعانة ب" سأل أو سئل بعض األخوة عن صحة هذا األثر في الدرس، فبحثت عنه التي عليها خاتمه..
 عض األخوة فكانت نتيجة البحث ما يلي:بب

األثر: أخرجه الترمذي والطبراني في الكبير، والبيهقي في الشعب، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح 
 ."نحوه يوالطبران حاتم أبى وابن المنذر وابن وحسنه الترمذي رواه األثر هذا"المجيد: 

وقال الشيخ عبد المحسن العباد في تعليقه على الترمذي:  وقال األلباني عند هذا الحديث: ضعيف اإلسناد،
ضعف الحديث األلباني، ولعل الشيخ ناصر ظن أن داود بن عبد هللا األودي هو الضعيف، ولم يطلع على ما 

كالهما روى عنهم محمد بن  ،عند المزي في تهذيب الكمال، هناك داود بن يزيد األودي، وهما في طبقة واحدة
روى عنه ابن ماجه  ( أي:قافـ)ا روى عن الشعبي، ولكن المزي رمز في ترجمة الضعيف بفضيل، وكالهم

عند الترمذي، فدل على أن الذي  عند ابن ماجه وإال الترمذي؟، والحديث مخرج (تاءـ)القزويني، والثقة رمز له ب
 هنا هو الثقة.

 هللا عبد عم غير وهو السادسة من ثقة كوفيال العالء أبو الزعافري قال المباركفوري: داود بن عبد هللا األودي 
 األودي. إدريس بن

يحصل الوهم بهذا للتشابه في أسماء الرواة، يرد أكثر من راوي باالشتراك في االسم والنسب والكنية والطبقة، 
عند الباحثين، بحيث ال يستطيع كثير من طالب العلم التمييز بين هذا وهذا،  اويحصل إشكال كبير بسبب هذ

حصل له شيء  -تعالى رحمه هللا-، أو الواحد اثنين، والبخاري اى أن الكبار يختلفون في كون الراويين واحدحت
 ، والواحد اثنين في تاريخه.امن هذا، بأن ظن االثنين واحد

كتاب اسمه )موضح أوهام الجمع والتفريق(  موضوعه هذا، يعني ما  -رحمه هللا-وللخطيب الحافظ البغدادي 
ا اثنان وفي الحقيقة واحد أو العكس، ويحصل مثل هذا إذا تشابه الرواة وتقاربوا في السن، واشتركوا في يظن أنهم

األخذ عن الشيوخ، واشترك عنهم التالميذ يحصل مثل هذا مثل داود بن يزيد األودي هنا، هما اثنان، ليسا 
 ن جهة الشيوخ، وال من جهة التالميذ؟بواحد، لكن ما الذي يفصل إذا لم نستطع أن نحدد من جهة الطبقة وال م

 طالب:.......
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من أخرج له، نعم، نجد الضعيف خرج له ابن ماجه، ولم يخرج له الترمذي والعكس، الثقة خرج له الترمذي ولم 
يخرج له ابن ماجه كما في رمز المزي، مع أن الرموز قد يعتريها ما يعتريها؛ ألنها بالحروف والحروف سهلة 

 التصحيف.
كل حال هذه قرينة تدل على أن داود بن يزيد هذا هو الثقة وليس الضعيف، وعلى كل حال أهل العلم في  على

 .-عليه الصالة والسالم-مثل هذا ال سيما و مما ال يضاف إلى النبي 
 طالب:.......

ه يرمز ولذا ال يعول على رموز الجامع الصغير للسيوطي؛ ألن  الرمز بالحروف يحصل فيه التصحيف؛حقيقةً 
للصحيح بصاد، وللضعيف بضاد، ال فرق بينهما إال هذه النقطة، والمهمل يعتريه ما يعتريه كما أن المعجم 
يعتريه ما يعتريه، فمع الوقت تتأثر الورق ويكثر فيها السواد وقد تأتي حشرة أو شيء من هذا فتؤثر في الحرف، 

لصاد تصير ضاد، االحتمال وارد، النساخ أيضًا قد ومعلوم أن رجيع الحشرات على األبيض يصير أسود فيمكن ا
ال سيما وأن النساخ كثير منهم ليس من  الرمز بالحروف مشكل، يغلط فيضيف نقطة أو يحذف نقطة، فحقيقةً 

 أهل العلم، ومنهم من همه األجرة، يكتب باألجرة وال يعتني بما يكتب.
يرمز لشيء من هذا، صحيح اكتب  ال ،لرمز كامالً على كل حال المفترض أن تكون الرموز بالكتابة، كتابة ا

صحيح، وإذا كتبنا صحيح، ال يمكن أن يلتبس بضعيف بحال من األحوال، ومثله لو كتب الترمذي بدل التاء، 
 ؟يمكن أن تصحف في وقت من األوقات، نعم الأو ابن ماجه بدل القاف، 

 طالب:.......
نساخ تراها قريبة من بعض، قريبة من بعض، القاف والتاء عند إيه هي متميزة لكن القاف والتاء عند بعض ال

يحسنون يميزون، وبعضهم يكتب بخط المشق، أو التعليق، وهذان نوعان من الخط ال  ال ذينبعض النساخ ال
تميز فيهما الحروف بعضها من بعض، يحصل فيها الخلط الكبير لمن ال يحسن قراءتها، ثم بعد ذلك يأتي ناسخ 

راءة هذه الحروف ثم يصحفها، وهذه األمور مما تجب العناية به، يعني يترتب عليه إثبات كالم وما يحسن ق
 أو نفي كالم صحيح. -عليه الصالة والسالم-بصحة نسبته إلى النبي 

وهنا الرمز بالقاف يدل على أن الضعيف خرج له ابن ماجه دون الترمذي، والثقة خرج له الترمذي دون ابن 
 الراوي هو الثقة وليس الضعيف. :مخرج عند الترمذي إذنماجه، والحديث 

، ال بد أن يقع في كالمه ما يقع؛ ألن االنتقاد بكثرة ما يقع إنما  -رحمة هللا عليه-األلبانيوالمكثر مثل الشيخ 
الخطأ عند أهل الحديث إنما ينسب إلى الصواب، فالمكثر يغتفر له أكثر مما  ،ينظر إليه بالنسبة إلى الصواب

، تجد بعض أخطهذا الله أعمال كثيرة وجهود ظاهرة قاصرة ومتعدية ويحفظ عليه  اً يغتفر للمقل، وتجد إنسان
إن هذا أفضل من هذا؟ كونه يقع في كالم  :، فهل يقالعليه أخطاء، لماذا؟ ألنه ليس له جهودالناس ما حفظ 

ة، لكن ال بد أن يقع، وال عصمة إال للرسول بالتحري والتثبت والدق االشيخ مثل هذا الخلط وإن كان الشيخ معروف
 وكفى المرء نباًل أن تعد معايبه، ، أما من عداه فالخطأ متوقع، فالخطأ منه متوقع-عليه الصالة والسالم-

وكم من حديث  ؟كم من راو تكلم فيه الشيخ ؟يعني ما يقال وهللا إن الشيخ غلط لماذا ما رجع إلى تهذيب الكمال
كثير  :درس إسناده؟ وتكلموا في راو من الرواة أنه أخطأ في سبع ما يروي، بعض الناس يقالحكم عليه الشيخ و 
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الخطأ، وما أخطأ إال خمسة أحاديث، لماذا؟ ألن جميع مروياته ال تصل إلى العشرة، لكن بعضهم يخطئ في 
 من األحاديث. اً مائة حديث، لكن تغتفر باعتبار أنه روى ألوف

 عاألعمال، تجد بعض الناس يقول: وهللا الشيخ الفالني أخطأ في فتوى كذا، ويشنيعني هذا مطرد في جميع 
 !!عليه

 ومثله فيأخطأ فيها، وفالن ما حفظ عليه خطأ، طيب كم أخطأ؟ ما يا أخي انظر إلى ألوف الفتاوى التي 
 !.ما يتثبت يستحق، الشيخ فالن ال: وهللا فالن شفع لفالن وهو يقالالشفاعات، 

ما شفع  بحثت تجده صاحب تحري وكذا، لكن إذافالن ي واحد وشفع أللوف، وفالن ما يخطئ؛ طيب أخطأ ف
 ألحد أبدًا كيف يخطئ وما فعل؟

؛ ألنه قد يقال: إن الشيخ لماذا ما رجع إلى المزي؟ هذا واضح، رمز لهذا، ورمز لهذا، ...مثل هذه المسائل
كون اإلنسان على ذكر من كل شيء؛ ألن اإلحاطة بكل صحيح أنه ما يستدل به على المراد، لكن ما يلزم أن ي

 شيء مستحيلة ممتنعة.
 سم.

وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين
 برحمتك يا أرحم الراحمين. ،أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين

 تعالى: -رحمه هللا-لف المجدد قال اإلمام المؤ 
}ُقـْل َهـِذِه َسـِبيِلي َأْدُعـو ِإَلـى َّللا ِ َعَلـى َبِصـيَرٍة َأَنـْا َوَمـِن وقـول هللا تعـالى: ، باب الدعاء إلى شهادة أن َّل إلـه هللا

 .[( سورة يوسف108)] اآلية اتََّبَعِني{
، لما بعث معاذا  إلى اليمن قال -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما-عن ابن عباس و 

إلى ))وفي رواية:  ((إنك تأتي قوما  من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن َّل إله إَّل هللا))له: 
أن يوحدوا هللا فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن هللا افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم 

هللا افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك أطاعوك لذلك فأعلمهم أن 
 .[أخرجاه] ((لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين هللا حجاب

ألعطين ))قال يوم خيبر:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-ولهما عن سهل بن سعد 
هم . فبات الناس يدوكون ليلتهم أيُّ ((ة غدا  رجال  يحب هللا ورسوله، ويحبه هللا ورسوله، يفتح هللا على يديهالراي

 يعطاها.
أين علي بن أبي ))كلهم يرجو أن يعطاها. فقال:  -صلى هللا عليه وسلم-فلما أصبحوا غدوا على رسول هللا 

به فبصق في عينيه، ودعا له، فبرأ كأن لم يكن به  ييشتكي عينيه، فأرسلوا إليه، فأت فقيل: هو، ((طالب؟
انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى اإلسالم وأخبرهم بما يجب ))أعطاه الراية فقال: و وجع، 

أي: . يدوكون: ((عليهم من حق هللا تعالى فيه، فوهللا ألن يهدي هللا بك رجال  واحدا ، خير لك من حمر النعم
 يخوضون.

 مسائل:فيه 
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 .-صلى هللا عليه وسلم- رسول هللا األولى: أن الدعوة إلى هللا طريق من اتبع
 ألن كثيرا  من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. ؛الثانية: التنبيه على اإلخالص

 الثالثة: أن البصيرة من الفرائض.
 سبة.الرابعة: من دَّلئل حسن التوحيد: كونه تنزيها  هلل تعالى عن الم

 الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسبة هلل.
 لئال يصير منهم ولو لم يشرك. ؛إبعاد المسلم عن المشركين -وهي من أهمها-السادسة: 

 السابعة: كون التوحيد أول واجب.
 يبدأ به قبل كل شيء، حتى الصالة. هالثامنة: أن

 له إَّل هللا.، معنى شهادة: أن َّل إ((أن يوحدوا هللا))التاسعة: أن معنى: 
 العاشرة: أن اإلنسان قد يكون من أهل الكتاب، وهو َّل يعرفها، أو يعرفها وَّل يعمل بها.

 الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج.
 الثانية عشرة: البداءة باألهم فاألهم.

 الثالثة عشرة: مصرف الزكاة.
 الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم.

 شرة: النهي عن كرائم األموال.الخامسة ع
 السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم.

 السابعة عشرة: اإلخبار بأنها َّل تحجب.
 الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات األولياء من المشقة والجوع والوباء.

 النبوة. . علم من أعالمى آخرهإل ((ألعطين الراية))التاسعة عشرة: قوله: 
 العشرون: تفله في عينيه علم من أعالمها أيضا .

 والعشرون  الحاديةَ 
 الحادية  

 أحسن هللا إليك.
 البناء

 .-رضي هللا عنه-: فضيلة علي الحاديُة والعشرون 
 الثانية والعشرون: فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح.

 ع لها ملحصولها لمن لم يسالثالثة والعشرون: اإليمان بالقدر، 
 يسع، لمن لم يسع لها.

 أحسن هللا إليك.
 ومنعها عمن سعى. الثالثة والعشرون: اإليمان بالقدر، لحصولها لمن لم يسع لها

 .((على رسلك))الرابعة والعشرون: األدب في قوله: 
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 الخامسة والعشرون: الدعوة إلى اإلسالم قبل القتال.
 وع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا.السادسة والعشرون: أنه مشر 

 .((أخبرهم بما يجب عليهم))لقوله:  ؛السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة
 الثامنة والعشرون: المعرفة بحق هللا تعالى في اإلسالم.

 التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يده رجل واحد.
 الثالثون: الحلف على الفتيا.

 طالب:.......
 : الدعوة إلى اإلسالم قبل القتال.الخامسة والعشرون 

 طالب:.......
 إيه،

 طالب:.......
 هاه؟

 طالب:.......
 الدعوة إلى اإلسالم، هي الدعوة إلى هللا.

 .وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،الحمد هلل رب العالمين
ومعنى كلمة التوحيد وتحقيق التوحيد والخوف مما يضاده، وبيان أنه  التوحيد -تعالى رحمه هللا-لما ذكر المؤلف 

والبراءة مما يضاده أراد أن يبين أن هذه النعمة  -أعني التوحيد–على عباده  -جل وعال-من أعظم نعم هللا 
 من الشرك- عبده بتحقيق التوحيد والبراءة من ضده على -جل وعال-تحتاج إلى شكر، إذا تقرر أن منة هللا 

وأن هذه أعظم نعمة يمتن بها هللا على عبده، وأن كل نعمة تحتاج إلى شكر، ومن شكر هذه النعمة أن  -وأهله
يتحد  بها، وأن يفرح بها، وأن ال يفرح بشيء مثل ما يفرح بها، وإن كانت النعم ال تعد وال تحصى، لكن هذه 

 هي أعظم النعم، ومن شكر هذه النعمة ونصح الخلق دعوتهم إليها.
ومن أجله خلق اإلنسان، اإلنس  صلوهذا هو األ، اإلنسان إذا اطلع على شيء ينفع سواًء كان في أمور الدين

عليه  فإذا امتن لنفسه(( ه))ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحبوالجن، أو من أمور الدنيا أن ينصح لغيره، 
 من شكر هذه النعمة الدعاء إليها.بهذه النعمة وبرئ من ضدها ف

}ُقْل َهِذِه َسِبيِلي وقوله هللا تعالى: ، باب الدعاء إلى شهادة أن َّل إله هللاتعالى:  -رحمه هللا-قال المؤلف 
 .[( سورة يوسف108)] َأْدُعو ِإَلى َّللا ِ َعَلى َبِصيَرٍة َأَنْا َوَمِن اتََّبَعِني َوُسْبَحاَن َّللا ِ َوَما َأَنْا ِمَن اْلُمْشِرِكيَن{

}َوََّل َتتَِّبُعوْا  ،، أفرد السبيل وهو الصراط المستقيم؛ ألنه سبيل واحد..هذه طريقي، وأفردت :{َسِبيِلي}ُقْل َهِذِه 
ُبَل{ -لى هللا بيل يوصل إ، السبيل األصل فيه أنه واحد؛ ألنه ال طريق وال صراط وال س[( سورة األنعام153)] السُّ

، سبيل واحد -عليه الصالة والسالم-واتباع النبي  إال واحد، وهو ما يكون باالعتصام بالوحيين -جل وعال
اَلِم{ :-جل وعال-وطريق واحد، وجاء في قوله  ُ َمِن اتََّبَع ِرْضَواَنُه ُسُبَل السَّ ، [( سورة المائدة16)] }َيْهِدي ِبِه َّللا 

إال سبيل متعددة،  -جل وعال-سبل وطرق توصل إلى هللا  التوجدل، واألصل في السبيل أنه مفرد واحد، سب  



 114 

، وسبل السالم احتاجت إلى -عليه الصالة والسالم-واحد وهو الصراط المستقيم، وهو سبيل وطريق النبي 
وصف من إضافة الموصوف إلى صفته، سبل السالم، لو لم توصف لما جاز أن يعبر بالجمع، لكن لما وصفت 

 لنصوص.انتفى المحظور، السالم هو السالمة، وال تكون السالمة إال باتباع ا
باعتبار الوسائل الموصلة إلى  :سبل باعتبار الوسائل، والسبيل باعتبار الغاية، فالسبل إذا قلنا :وأيضًا قد يقال

ما شرعه هللا سبل، وباعتبار الجنس سبيل كلها تندرج تحت مسمًى واحد، وهو سبيل مفالجميع  -جل وعال-هللا 
جل -وحيد سبيل، الصالة سبيل، الزكاة سبيل موصلة إلى هللا هللا وصراطه المستقيم، لكن باعتبار أفرادها الت

 ، فهي سبل وكلها سبل للسالم، وطرق للسالمة.-وعال
 معنوي معقول؟ أوقل هذه: اإلشارة قل يا محمد، قل يا محمد هذه اإلشارة إلى محسوس،  ":{}ُقْل َهِذِه َسِبيِلي"

ل إنما تكون إلى األمر المحسوس، لكن باعتبار معنوي، إلى أمر معنوي، واإلشارة الحسية في األصنعم، 
  .وضوحها، وكونها كالشمس في رابعة النهار صحت اإلشارة إليها

على علم، على علم ووضوح فيما يدعى إليه، بخالف من يدعو ": {}ُقْل َهِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى َّللا ِ َعَلى َبِصيَرةٍ "
هل، بعض الناس يكون عنده حرص على الخير للناس، وحرص لكنه عن ج ، وقد يكون صحيح القصدإلى هللا

وهذا واقع، وكثيرًا ما نسمع من  -على جهل- على الخير لنفسه أواًل ثم لغيره، لكنه يدعو الناس على غير بصيرة
، وتجد مثل هؤالء ال اً يتكلم وعلمه ناقص، وقد يكون من العامة، وقد يكون عقله غير تام، نسمع هذا كثير 

ويوازن، ويحسب للكلمة ألف حساب،  وينظر المؤهل قد يتردد -مع األسف الشديد-في الكالم، بينما يترددون 
وا لفرح، ؤ أنت لست بحاجة، يعني الناس ممكن تقول كالم ما يستفيدون منه، الناس جا ،ولذلك الشيطان يخذله

هذا و  ،لذلك من ليس بكفء  ثم يتصدى الكالم، وتجد الشيطان يخذل الكفء، تبي تنكد عليهم، وتكدر صفوهم ب
لوعظ الناس، وتوجيههم وإرشادهم بعضهم ليسوا أكفاء، وتجد كثيرًا من  اقع، تجد بعض الذين يتصدرون أمر و 

األكفاء يتخاذلون ويترددون، ويتحسسون من أمور يظنون أن لها نتائج، ثم بعد ذلك يتقاعسون، ويتركون المجال 
ألمور، يعني نسمع من يفتي وهو ليس بأهل، لماذا؟ لماذا يسأل هذا لغير الكفء، وقل مثل هذا في كثير من ا

الشخص الذي ليس بأهل؟ لتقصير الكفء، لو أن الناس كل أدى ما عليه ما احتجنا إلى مثل هذا أن يفتي، أو 
يت مثل هذا أن يتكلم ويعظ، لو قام كل أحد بما أوجب هللا عليه ما احتجنا إلى مثل هذه األمور، كما أنه لو أد

المنافذ  تالزكاة على وجهها لما وجدت السرقات والغش في المعامالت، لكن لما وصدت األبواب الشرعية، أو قل  
شرور، فعلى الكفء أال يتأخر، وال يجوز له أن يرى المعصية وال ينكر، وال يجوز له أن ال الشرعية فتحت أبواب

 .وميثاق أن يبين، وال يترك المجال لغير األكفاءيرى ما يحتاج إلى بيان وال يبين؛ ألنه أخذ عليه عهد، 
في المجالس لماذا ال يمنع، ألنه  هال يترك فرصة إال ويتكلم، وتجد اً كثيرًا ما يتحد  الناس في مجالسهم أن فالن

أن الكفء قام بما أوجب هللا رفوا بشيء، ولو إلى العامية أقرب، طيب من يقوم مقامه؟ هؤالء الذين تكلموا ما ع  
 ما ترك مجااًل لمثل هذا، لكن لما خلت الساحة تكلم مثل هذا. يهعل
 على علم تام بما أدعو إليه.": {َأْدُعو ِإَلى َّللا ِ َعَلى َبِصيَرةٍ }"
يدعون إلى هللا، وال يتركون الدعوة؛ ألن من تعلم وعلم  -عليه الصالة والسالم-فأتباعه ": {َأَنْا َوَمِن اتََّبَعِني}"

 .دعو، كما جاء في المسائل األربع التي ذكرها اإلمام المجددوعمل عليه أن ي
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المسألة الثالثة: الدعوة، والرابعة: الصبر على األذى، فبعد أن يتعلم اإلنسان يصير عالمًا ولو لم يكن إمامًا 
حكم  محيطًا بجميع العلوم إنما يدعو لما تعلم، تعلم ثم يعمل، لكن ال يجوز له أن يدعو عن جهل، أو ال يعرف

فيكون سالكًا سبيل غير  ،ما يدعو إليه، أو حكم ما ينكره، ال يجوز له ذلك؛ ألنه حينئذ يدعو على غير بصيرة
 ومن تبعه. -عليه الصالة والسالم-النبي 

أحد  ما أحد  فيما يتعلق بالدعوة، وتباينت األنظار واألهواء، واالجتهادات في سبل الدعوة، وهل يمكن أن 
ها، ، والمسائل في الوسائل ال شك أن اجتهادات أهل العلم تختلف في-عليه الصالة والسالم-تكون من سبيله 

، فتجد بعض الدعاة يسلك مسالك مستحدثة، ويتوسع فيها توسعًا في نظر غيره فمنهم المتحري ومنهم المتوسع
يتورع  -العلم بعض أهل-غير مرضي، فيسلك مسالك الدعوة في أماكن تزاول فيها المعاصي، وبعض الدعاة 

دعوة إال في المساجد، منهم  العن الدعوة في مثل هذه األماكن، منهم من يتورع ويحتاط أشد االحتياط يقول: 
يغشى الناس في  -عليه الصالة والسالم-من يتوسع قلياًل فيقول: اجتماعات الناس محل الدعوة، والنبي 

يتوسع في هذا قلياًل، ومنهم  ،اع الناس، في مخيماتهمفي غيرها، في أماكن اجتمو مجالسهم فيدعو في األعراس، 
فتن بها، من أماكن تزاول فيها المعاصي وقد يكون من يتوسع بدون قيد، فيغشى أماكن يخشى عليه من أن ي  

ة، فيكون هناك أشياء ال يمكن صبره عنها، حتى وصل األمر إلى أن تزاول الدعوة عن طريق القنوات الماجن
يعني على حسب –موسيقى صاخبة ، وفي أثناء الكالم ما يدرى ما يحصل، ويقول  ، وبعدهقبله امرأة عارية

: أنه يدعو من خالل هذه القناة التي يراها شريحة كبيرة من الناس، وإذا تكلمنا في المساجد هؤالء ما -اجتهاده
وإذا تكلمنا في القنوات  ما يحضرون الصالة، ؤالءيحضرون الصالة، وإذا تكلمنا في الخطب في الجمعة قالوا: ه

المحافظة هؤالء ما يشاهدون القنوات المحافظة، تلكمنا من خالل إذاعة القران، يقول: ما يستمعون إلذاعة 
رجى ما طلب بها وي  علم أن الدعوة مما ي  القرآن، فنغشى هؤالء ونغزوهم في قعر بيوتهم من خالل هذه القنوات، ولي  

فمثل هذه  : "ما عند هللا ال ينال بسخطه"،-رضي هللا عنه-ر بن الخطاب ، كما قال عم-جل وعال-عند هللا 
وأيضًا اإلحجام وعدم اإلقدام إلى حد  ط،األمور حقيقة التوسع فيها غير مرضي، التوسع من غير قيد وال شر 

عن  لى أن اإلنسان ال يتكلم خشية أن يقع في أمر ال أصل له شرعًا، خشية أن يقع، وأدركنا من يتورعإيصل 
مكبر الصوت، يخطب في الجمعة والناس ما يسمعون، لماذا؟ ألن المكبر محد ، هؤالء لهم اجتهادهم، ونعرفهم 
في علم وعمل لكن المسألة اجتهادية، ومصلحتها ظاهرة، يعني بعض من يحضر الدرس ما يسمع، إال من 

تعمله في عبادة، والمحدثات في الدين خالل المكبر، فمثل هذا ال يستعمل المكبر، يقول: المكبر محد ، وأنا أس
هل  ،بدعة، هذا له وجهة نظره وال يثرب عليه، وهذا ال شك أنه من أهل االحتياط، لكن ينظر إلى الدافع إلى ذلك

 هو في قرارة نفسه هذا هو السبب أو هناك سبب آخر؟
-هذا الكالم ومات على ذلك المقصود أن األمور بمقاصدها، فإذا قال مثل هذا الكالم، وأدركنا من قال مثل 

لكن يبقى أن المسألة ظاهرة، وأن الكالم ال يصل إال بواسطة هذه المكبرات، وتأخذ حكم  -رحمة هللا عليه
المستملي هو الذي يبلغ كالم الشيخ، هو الذي يبلغ كالم الشيخ، تكثر الجموع عند  المستملي؟ ماهوالمستملي، 

عند  األف ، عشرون ال واحد بالمائة منهم، يعني يحضر عشرة آالفبعض المحدثين بحيث ال يستطيع إسماع و 
بعد عشرة واحد، وعن يمين واحد، وهكذا و بعض المحدثين، اتخذوا المستملين، يعني بعد خمسة صفوف واحد، 
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األول يسمع من الشيخ فيبلغ، ثم الذي بعده يسمع ممن يسمع منه  ,إلى عشرة مستملين أو عشرين، وكل يسمع
ه اآلن انحلت، وظيفة المستملي انحلت بمكبر الصوت، ولذلك اآلن يزاولها أهل العلم من غير نكير فيبلغ، هذ

 بينهم.
بحيث  اً فاالحتياط الزائد الذي يوقع في شيء من الحرج الكبير مثل هذا لو تجاوزه اإلنسان لكن ال يتوسع، توسع

 يقدم على شيء إال بعد بينة. ال يتردد في شيء، عليه أن يتحسس وأن يتردد في أول األمر، وال
لكن ال يمنع من أن  ،بعض العلماء قد يتورع عن شيء قد يتورع بنفسه، ال يلج بعض األمور ومنها القنوات

يا فالن لماذا ال تظهر في القنوات وتفيد الناس وتنفع الناس؟ يوجد هذا، هل هذا اضطراب في المنهج؟  :يقول
أنه قد يقول لبعض الناس: أنت من خالل التلفزيون انفع الناس،   -رحمه هللا-ابن بازيعني عرف عن الشيخ 

 لكن لماذا ال تطلع يا شيخ؟ الشيخ غير.
إن هنا علماء كبار يحتج الناس بهم، هؤالء ال يجوز بحال أن يظهروا في مثل هذه األماكن؛ ألن  :لهذا نقول

اجب على حد فتوى من أفتى بذلك، أنا ال خروجهم في هذه القنوات تشريع للناس، لكن يبقى أنه من يسقط الو 
ن الحجة تبلغ إأقول بهذا، وال أتوسع بهذا إطالقًا ال لنفسي وال لغيري، لكن على قول من يقول بهذا، يقول: 

حالل هذه القنوات، يبقى أن الكبار الذين يحتج الب العلم الذين ال يحتج بهم في استالناس من خالل بعض ط
يمكن أن تدخل  البعض طالب العلم الذين ليسوا بقدوات، ناس ال يخرجون بحال، و للبهم وهم قدوات بالنسبة 

الكبير ما ظهر، لكن لو ظهر هذا الكبير تجد شريحة من الناس  االشاب ظهر فيها، لكن فالن اقناة؛ ألن فالن
ير من الناس تحرج اقتدت به واشترت هذه القناة وأدخلوها في بيوتهم وعند محارمهم، ومثل قناة المجد اآلن، كث

وا كل ما رأوا عالم اقتدى به الناس، إلى أن خرج واحد من أهل التحري والتثبت صار ؤ منها في أول األمر، ثم بد
حجة لبقية طالب العلم، فمثل هذا على اإلنسان أن يحتاط لنفسه؛ ألنه قدوة، العالم قدوة، وليحسب لقوله وفعله 

هذه األمور؛ ألن فالنًا خرج في هذه القناة وقد عرف بالتحري والتثبت  الحساب الدقيق بحيث ال يزج بالناس في
ومن بقايا السلف ومثل هذا إلى آخره، ثم يبقى على الدور األفراد، العبرة بالحق، والدليل، ومن معه الدليل، حتى 

لمصالح، لو خرج من خرج، عليك أن تتثبت وتتحرى وتنظر في المفاسد والمصالح ورجحان المفاسد ورجحان ا
ا، فالمقصود أن هذه السبل وهذه الوسائل على يههناك قواعد شرعية تضبط األمور كلها، ولو خرج من خرج ف

اإلنسان أن يتحرى؛ ألنه يرجو ما عند هللا، ويزاول عبادة، والعبادة األصل فيها أنها توقيفية، لكن إذا رجحت 
 ؟المصلحة وغمرت المفسدة قد يكون لالجتهاد مجال، نعم

 الب:.......ط
الدعوة في المقاهي، الدعوة في النوادي، الدعوة في السواحل، الدعوة في أماكن تجمعات الناس التي تزاول فيها 
المعاصي، يعني بعض الناس لهم وجهة نظر، يقول: هؤالء ما نشوفهم في المساجد، فرصة أننا نغشاهم في 

يغشى الناس في مجالسهم، حتى أن  -لصالة والسالمعليه ا-والنبي  ،-جل وعال-أماكنهم وندعوهم إلى هللا 
 منهم من يذهب إلى البنوك ويدعو.



 117 

المقصود أن مثل هذه األمور كل إنسان أعرف بنفسه، وظروفه، إن كان يتأثر مما يرى، أو ال يتأثر، إن كانت 
بلة لالجتهاد، المصلحة راجحة والمفسدة مغمورة يعني ما هناك أدنى ضرر، وال هناك أدنى نقص، المسألة قا

 وهللا المستعان.
يقول: أبدًا العلم أصله في المسجد، من يطلبه يأتي، والباقي له ناس، الباقي له ناس  من ومن أهل التحري 

، ال بد أن [( سورة يوسف108)] }ُقْل َهِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى َّللا ِ َعَلى َبِصيَرٍة{يدعون إليه، والمعول على قوله: 
 وطريقته. -عليه الصالة والسالم-لسبيله  اموافق يكون السبيل

مما يدل على أنه لو اختلف  }َأَنْا َوَمِن اتََّبَعِني{األمر الثاني: أن يكون على بصيرة وعلم وبينة مما يدعو إليه، 
 .-عليه الصالة والسالم-سواًء كان بالسبيل والطريقة أو الدعوة على غير بصيرة فإنه ال يكون من أتباعه 

َوَما }عما ال يليق به،  -جل وعال-تنزيه هلل  ":َوَما َأَنْا ِمَن اْلُمْشِرِكيَن{}"، -جل وعال-تنزيه هلل  ":{َوُسْبَحاَن َّللا ِ }"
وإذا لم يكن من المشركين فهو من الموحدين، ويدعو إلى هللا، يعني إلى توحيده، المنافي  ،َأَنْا ِمَن اْلُمْشِرِكيَن{

 فسه.للشرك، الذي نفاه عن ن
 ":، لما بعث معاذا  إلى اليمن-صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما-عن ابن عباس و "

ة تسع، أو في ربيع األول سنة إلى اليمن سنة عشر أو في آخر سن اً بعث معاذ -عليه الصالة والسالم-النبي 
بعث معه أبا موسى األشعري، هذا على بعثه معلمًا، وقاضيًا وموجهًا و  -على الخالف بين أهل العلم-عشر 

 .ناحية، وهذا على ناحية، هذا على صنعاء، وهذا على عدن، وهكذا
عليه -وهو في حجة الوداع، وأما معاذ فلم يقدم إال بعد وفاته  -عليه الصالة والسالم-وأبو موسى قدم إلى النبي 

 .-الصالة والسالم
إنك تأتي قومًا من )) ":((إنك تأتي قوما  من أهل الكتاب)): ال لهقبعثه لما  ":بعث معاذا  إلى اليمن، قال له"

األوثان  ةلماذا؟ أهل الكتاب يختلفون عن أهل الشرك وعباد األوثان، أهل الكتاب عندهم علم، وعبد ((أهل الكتاب
 جهال ال علم عندهم.

ن المتعلم عنده شيء من الدعوة في أوساط الجهال أمرها أسهل بكثير من الدعوة في أوساط المتعلمين؛ أل
الحجة، يمكن أن يجادل، يمكن أن يناقش يمكن أن يتأول، الجاهل ما عنده شيء من ذلك، ولذلك تأثير الدعوة 

 .ر من تأثيرها في أنصاف المتعلمينفي العوام أكث
 ؟ليتأهب لذلك، ويعد العدة لذلك، نعم": من أهل الكتاب(( ا  ))إنك تأتي قوم"قال: 

 طالب:.......
 حكم، لكن غالب السكان يهود ونصارى.ال
يعني من اليهود والنصارى، والمراد بالكتاب الجنس، التوراة واإلنجيل، وأهل  ":من أهل الكتاب(( ا  ))إنك تأتي قوم"

الكتابي له حكم، والمشرك له حكم، والخالف  ،، فلهم أحكام تخصهميختلف حكمهم عن أحكام المشركين الكتاب
فيهم شرك؟ فرق بين أن  :هم مشركون أو يقال :الق الشرك على أهل الكتاب، هل يقالبين أهل العلم في إط

، يزعمون أنه ابن هللا، اً مشرك، أو فيه شرك، وهم يدعون مع هللا غيره، فاليهود تدعوا عزير  :يقال لإلنسان
هم مشركون  :يقالهذا ال شك أنه شرك، شرك أكبر، لكن هل  ،والنصارى يدعون المسيح وأمه، ويقولون بالتثليث
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 :أو أهل كتاب ليسوا بمشركين وفيهم شرك، يعني فرق أن يقال: فالن جاهلي، أو فيه جاهلية، وفرق بين أن يقال
 فالن منافق أو يقال: فيه نفاق.

بمشركين، وإنما فيهم شرك، هم كفار باإلجماع، يعني  اتعالى يقرر أن أهل الكتاب ليسو  -رحمه هللا-ابن رجب 
ن من شأنهم أو أنهم يمكن أن يقبلوا في حظيرة الناجين يوم القيامة، ال، هم كفار باإلجماع، هذا يهو    إن :ال يقال

ومن شك في كفرهم يقول أهل العلم: كفر إجماعًا، هذا ما عندنا فيه شك وال أدنى تردد، لكن إطالق لفظ الشرك، 
: شرح البخاري أنهم فيهم شرك، وال يقال هم مشركون أو فيهم شرك؟ الذي قرره الحافظ ابن حجر في :هل يقال

هم أو نكاح نساءهم من تحريم نساء المشركات؛ ألنهن ئولذلك ال يحتاج إلى استثناء أو تخصيص نسا مشركون؛
 لسن بمشركات، يعني ما نحتاج إلى مخصص، وإن كان المخصص موجود، نعم.

 طالب:.......
 .همكفر  :كيف؟ ال، قل
 طالب:.......
من حيث ما قرره أهل العلم، يعني هل يقال: و الخالف من حيث هو، من حيث ما قاله أهل العلم، ال أنا أسوق 
، وقد يقال: إن المشركين من [( سورة البينة1)] }َلْم َيُكِن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َواْلُمْشِرِكيَن{، ؟هم مشركون 

فية، والخالف أثره في ين، وعلى كل حال المسألة خالباب عطف الخاص على العام، وهم نوع من المشرك
-أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية ويقرون باالتفاق على أديانهم، ويضاف إليهم المجوس؛ ألن النبي  المعاملة،

أخذها من مجوس هجر، وأما بالنسبة لغيرهم فالخالف في االكتفاء بالجزية وإبقائهم على  -عليه الصالة والسالم
حل خالف بين أهل العلم معروف، منهم من يقول إن الجزية خاصة بأهل الكتاب، وال يؤخذ من مشرك أديانهم م

 : الحكم واحد، نعم؟، ومنهم من يقولنهغير كتابي جزية ويقر على دي
 طالب:.......

 بالنسبة إلقرارهم على أديانهم في الخالف المعروف، وبالنسبة لنكاح نسائهم وأكل طعامهم.
 .طالب:......

جزية من مجوس هجر، لكن نكاح ال -عليه الصالة والسالم-بالنسبة للجزية نعم، بالنسبة للجزية أخذ النبي 
نسائهم ال، ما يمكن، وال أكل طعامهم، ال نكاح نسائهم وال أكل طعامهم بالنسبة للمجوس، وإن ألحقوا بهم في 

 ؟أخذ الجزية منهم، نعم
 طالب:.......

 ؟ ماذا
 طالب:.......

......................... 
 طالب:.......

 ما أسمع؟
 طالب:.......
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 ة، يعني أهل الكتاب؟ أو المشركون الذين هم عبد[( سورة التوبة33)] }َوَلْو َكرَِه اْلُمْشِرُكوَن{طيب، يعني هل 
 هاه؟ األوثان؟

 طالب:.......
منصوص عليها بأدلة خاصة، يعني  على كل حال المسألة مثل ما ذكرنا، والخالف المرتب على ذلك في أفراد

المحصنات من  ؟هل نحتاج إلى أن نخرج الكتابية من تحريم نكاح المشركات؟ نحتاج أن نخرجهن بمخصص
أهل الكتاب، هذا مخصص، لكن بعضهم يقول: ما نحتاج إلى مخصص أصاًل؛ ألنهن لسن مشركات، فالخالف 

، لكن وجد المخصص، فحل نساء إننا ال نحتاجه لو لم يكن هناك مخصص قلنا: ؛ ألنهيقرب من اللفظي، 
 الكتاب سواًء قلنا: لعدم دخولهن في المشركات، أو قلنا: لوجود المخصص، ال فرق.

 فليكن أول  )) ويجوز ":((ما تدعوهم إليه شهادة أن َّل إله إَّل هللا فليكن أولَ ))إنك تأتي قوما  من أهل الكتاب، "
))يوشك أن يكون ، ويجوز: ))يوشك أن يكون خير  مال المسلم غنم (( ،((إال هللاأن ال إله  ما تدعوهم إليه شهادة  

ويجوز أن  ،، وهنا يجوز أن تكون أول اسم يكن، وخبرها شهادة  خير  مال المسلم غنمًا، يتبع بها شعف الجبال((
 يكون أول  خبر مقدم، واسمها شهادة .

إن التقديم والتأخير يدل على الحصر ، لما  :؟ يعني هل نقولاً لكن ما الفرق بين كون أول مبتدأ، وبين كونها خبر 
 قدمنا الخبر على المبتدأ؟

األصل أن الذي يفيد الحصر تقديم المعمول على العامل، تقديم المعمول على العامل، وهل الخبر معمول 
 للمبتدأ؟ هاه؟
 طالب:.......
 هاه؟ ؟االبتداء، والخبرورفعوا مبتدأ ب
 طالب:.......

، يقول: تطرح بعض المسائل اً بعد من يقول مثل هذا األخ جزاه هللا خير  ويأتيناالالم الم األمر  :يكن(())فل
 واإلشكاالت ثم ال ترجح، يعني هل الخبر مرفوع بالمبتدأ؟ 

ال؟ يعني فائدة طرح مثل هذا أن ترجع إلى األلفية  المبتدأ مرفوع باالبتداء، لكن هل الخبر مرفوع بالمبتدأ، أو
ركت المسألة، لكن لو قلتها أنا خالص، يمكن بعضهم ينتبه، روح األلفية؛ ألنه منصوص عليها، ما ت  وش

وبعضهم ما ينتبه، لكن لما تشغل باله المسألة يذهب يراجع، أنتم طالب كبار أكفاء تحسنون التعامل مع الكتب، 
 وترجعون إلى المسائل في مظانها، ما يحتاج أن تلقنوا كل شيء.

وهو ناقص،  ،ويكن فعل أو فعل مضارع مجزوم بالالم الم األمر :))فليكن(( أن الالم هنا الم األمر، المقصود
 أو السكون؟ السكون، وحذف الواو من أجل التقاء الساكنين. زوم بالم األمر، وعالمة جزمه حذفمج
دعاء إلى شهادة أن ال إله إال هللا، وهنا يقول: باب ال ":((ما تدعوهم إليه شهادة أن َّل إله إَّل هللا فليكن أولَ )) "

؛ ألن الترجمة باب الدعاء إلى شهادة أن ال إله إال للترجمة، والمناسبة بينهما ظاهرةوهذا هو الشاهد من الحديث 
 مطابقة. ((ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال هللا فليكن أول  ))هللا، وهنا يقول: 
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والرواية موافقة لشهادة أن ال إله إال هللا؛ ألن توحيد هللا ال يكون إال بال إله  ":((إلى أن يوحدوا هللا))وفي رواية: "
 إال هللا، بنفي جميع ما يعبد من دون هللا وإثبات العبادة هلل وحده ال شريك له.

مرة  أولمعاذ مرتين  -عليه الصالة والسالم-الحديث واحد، يعني هل قاله النبي  :"))إلى أن يوحدوا هللا(("
))فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة مرة يقول الراوي:  ؟حدة؟ مرة واحدة، كيف مرة وكالهما في صحيح البخاري وا

 ؟))إلى أن يوحدوا هللا((وفي رواية أخرى يقول:  أن ال إله إال هللا((
وما يحيل  ،ظالرواية بالمعنى، والرواية بالمعنى جائزة عند جمهور أهل العلم بشروطها من عالم بمدلوالت األلفا

 خالفًا لمن منعها كابن سيرين. ،المعاني، تجوز الرواية بالمعنى عند الجمهور
))أمرت أن أقاتل الناس  ؛الدعوة إلى شهادة أن ال إله إال هللا، ال شك أنها هي الغاية التي عندها يكف عن القتال

ة، ولذا ال تقبل الشهادة على غير يقين، والشهادة ال بد أن تكون على يقين ومعرف حتى يقولوا ال إله إال هللا((
أن تكون ملفوظًا بها، ال بد أن و ال شك فيها وال تردد،  به، وأن تكون عن اعتقاد قلب وجزموعلى جهل بالمشهود 

))أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال يقول: أشهد أن ال إله إال هللا، وأشهد أن محمدًا رسول هللا، 
وال يكفي أن يعترف ويقر بقلبه دون أن يتلفظ، وشيخ اإلسالم ينقل اإلجماع على أن  حمدًا رسول هللا((هللا، وأن م

االعتراف في الباطن دون النطق ال ينفع وال يكفي، أما بالنسبة ألحكام الدنيا فهذا محل إجماع، لكن إذا عرف 
-اإليمان في قلبه، لكنه مع تمكنه من النطق  واعتقد أنه اإلله المعبود وحده ال شريك له، ووقر -جل وعال-هللا 

 ؟مع تمكنه من النطق، محل خالف بين أهل العلم، نعم -أما إذا لم يتمكن من النطق هذا شيء معروف
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......

، لكنه مات على ملة عبد المطلب، يعني ما نفى ما عبد، عرف أن دين محمد من خير أديان البرية ديناً  نعم،
ى ملة عبد المطلب، يعرف أنه من خير األديان، لكن ما اعتنقه، وال اعترف به ال باطنًا وال ظاهرًا، هو مات عل

طالب إفريقي يقول: لي زميل نصراني، اقتنع باإلسالم  -وهذه مسألة واقعة، يعني سئلنا عنها-لكن لو تصورنا 
ى الشيخ الفالني لتسلم على يديه ويلقنك الشهادة، قال له زميله: نذهب إل ،ووقر اإليمان في قلبه، لكن حرم

فذهبوا إلى الشيخ، قال: اآلن باقي على صالة الظهر ربع ساعة، أنا اآلن أتجهز للصالة، وبعد الصالة 
تحضرون، ويلقن الشهادة، يقول: خرجنا من بيت الشيخ، فإذا هناك تبادل إلطالق النار فقتل الرجل، قلت: هل 

أن ال إله إال هللا، وأن محمدًا رسول هللا؟ قال: ال، ما تلفظ، تركها حتى يصلي الشيخ ثم ته يتلفظ بأشهد عسم
-جل وعال-أما في اآلخرة يتواله هللا  ،هذا في أحكام الدنيا -نسأل هللا العافية-يلقنه، قلت: كافر، مات نصراني 

لو أن الشيخ لقنه الشهادة ما تحتاج  ، جاء عازم على اإلسالم، عازم ال شاك وال متردد، جاء ليلقن فيتلقن، ثم
باقي يقول: ربع ساعة، حتى ولو كانت الصالة تقام يمدي، فيه  هألن ؛إلى دقيقة، وعلمه الوضوء وذهب به معه

وقت، لو كانت الصالة تقام، يلقنه الشهادة ويعلمه الوضوء، أو يتوضأ أمامه ويصنع مثل ما يصنع، ويذهبون 
 نسأل هللا العافية. يصلون سويًا، لكنه الحرمان،
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هذه أعظم المطالب، وكل مسائل الدين تابعة  ":))إلى أن يوحدوا هللا((وفي رواية:  ((شهادة أن َّل إله إَّل هللا))"
 للشهادة، ال تصح إال بها.

أهل العلم يقولون: إن صلى فمسلم حكمًا، ما سمعناه يتلفظ بالشهادة، لكنه صلى مع المسلمين، قالوا: مسلم 
 حكمًا.

))أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال هللا، وأن محمدًا رسول يقول:  -عليه الصالة والسالم-الرسول 
، من قوم مشركين رأيناه يصلي، هل نقول: ال تقبل منه اً هذا عرفناه مشرك هللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة((

 الصالة حتى نسمعه يشهد أن ال إله إال هللا؟
الحديث فيه ترتيب، الفقهاء يقولون: إن صلى فمسلم حكمًا، فمعناه أنه يكف عنه إذا رؤي  ،ضى الحديثعلى مقت

 ؟وذلكم ألن الصالة تتضمن الشهادة، نعم ؛يصلي، ونهيت عن قتل المصلين
 طالب:.......

ى بقوله: هو يحكمون عليه حتى يسمعوا، يعني لو اكتف يستطيعون أنيحكمون عليه؟ ما  كيفسمعوا ي لملكن إذا 
شهد أن ال إله إال هللا، قال: ال، لكن أنا مسلم، رفض أن ينطق بالشهادة وقال: أنا مسلم، أذن توضأ وراح امسلم، 

 يكفي؟  ال أويصلي، يكفي 
 طالب:.......

 لكنه صلى.
 طالب:.......

 ؟أننا نكف عن قتله، نعم ًا حكماً مسلم حكمًا، لكن مقتضى كونه مسلم
 طالب:.......

 الة ما فيها شهادة؟الص
 طالب:.......

))أمرت ، ثم بعد ذلك الصالة، ثم الزكاة، و))فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال هللا((الحديث مرتب، 
، أن أقاتل الناس حتى يقولوا، أو يشهدوا أن ال إله إال هللا وأن محمدًا رسول هللا، ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة((

مرتب بعضها على بعض، فالصالة ال تصح إال بعد الشهادة، يعني الصالة ال تصح إال بعد الدخول  هذه أمور
في اإلسالم، والعبادات كلها لو زكى ولم يدخل اإلسالم ما قبل، صام ولم يدخل اإلسالم لم يقبل، وال يعني أنهم 

 ؟نعمهم مخاطبون،  ؟غير مخاطبين بالفروع، الكفار غير مخاطبين على ما سيأتي
 طالب:.......

وإذا لم يتلفظ بها ولم يأت بما يدل عليها فهو ليس بمسلم  ال إله إال هللا(())حتى يقولوا هذا األصل، وفي رواية: 
بمعنى أنه  ،إجماعًا، إذا لم يتلفظ بها، لكن إن صلى، ونحن ما سمعناه يتلفظ بها هو مسلم حكمًا عند أهل العلم

مع عدم نطقه بالشهادة ثم أتى بناقض هو كافر أصلي،  ، لكن لو لم يصل   اً دلو صلى ثم أتى بناقض يكون مرت
أمور بعضها على بعض، شهادة،  لك بعضهم يقول: الحديث فيه ترتيبفرق بين المرتد وبين الكافر األصلي، ولذ

فإن هم أطاعوك )) ثم ((إلى أن يوحدوا هللا)) وفي رواية: ((فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال هللا))
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ليلة، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن هللا اليوم و الافترض عليهم خمس صلوات في قد لذلك، فأعلمهم أن هللا 
، هذه السبيل في الدعوة، أعلمهم، أواًل: ادعهم جمنهم من يقول بهذا الترتيب على هذا المنه ،..((افترض عليهم

افترض عليهم قد فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن هللا رسول هللا،  ، وأن محمداً شهادة أن ال إله إال هللاإلى 
، يعني على الترتيب، وبعضهم يقول: ال، أخبره بشرائع اإلسالم ..يوم وليلة، فإن أطاعوككل خمس صلوات في 

إلسالم جملة؛ ألنه قد يكون في شرائع اإلسالم ما ال يقبله، أو ما ال يطيقه بل يرفضه ثم بعد ذلك إذا دخل في ا
 ،هذا بعضهم يقول، اً أفضل من أن يكون مرتد اً أصلي اً ثم امتنع فإنه حينئذ يحكم عليه بالردة، يقول: يترك كافر 

بالشرائع، يعني هل من غشه أن ندخله في اإلسالم وال نخبره  ممن أهل العلم من يقول به، بعضهم يقول: أخبره
وهل يمكن أن يكون هذا  ؟منهج النبوي قال لمعاذ افعل كذابما يقتضي الحكم عليه بالردة؟ أو أن نقول: هذا ال

 محل تردد مع أن النص صحيح وصريح في الترتيب؟ نعم؟
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......

، أو أي ناقض من النواقض، هل نخبره بشرائع ..لكن يقول: أنا وهللا أشهد أن ال إله إال هللا، لكن صالة نعم،
اآلن يوجد من يتلفظ بالشهادة ثم من الغد أو بعد الغد يرتد؛ ألنه ؟ سالم على بينةاإلسالم بحيث يدخل في اإل

يقول: ما أتحمله، ولو كان ما ال يتحمله ال يقتضي الردة، يعني فرق بين أن يرجع عن اإلسالم؛ ألنه  ئاً عرف شي
 ؟، نعمرأى ما ال يحتمله، ولو لم يحكم بسببه عليه بالردة، وبين أن يرتكب ما يرتد بسببه

 طالب:.......
ترى عليك  :ألن بعضهم رجع لما قيل له: اختتن، اختتن قال: خالص هونا، هل يقال له قبل الدخول في اإلسالم

صد؛ ألن بعض العلماء  تن؟تخت، وتحج في الزحام، و تصوم النهار كامالة، وعليك زكاة، ويؤخذ من مالك، و صال
 أسهل من كونه يسلم ثم يرتد. اً أصلي اً يقول هذا الكالم، يقول: يترك كافر 

النظر حظ لكنه ليس بصحيح، الحديث نص صحيح صريح في  ثلكن أنا أقول: هذا الكالم وإن كان له من حي
))فإن أطاعوك لذلك، ، ))فإن أطاعوك لذلك، فأعلمهم((التدرج في الدعوة وترتيب الفرائض بعضها على بعض، 

 ؟، يعني ترتيب، نعم.فأعلمهم((
 طالب:.......

 ؟اإلسالم من جديد، نعمفي ا بكفره فعليه أن يغتسل ويدخل نإذا حكم
 طالب:.......

 ؟ كيف
 طالب:.......

 ، يعني المرتد تقبل منه الجزية؟اً أصلي اً سواًء كان كافر يعني أنه مقتول 
 طالب:.......
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فرق بينهم،  دينه فاقتلوه(( ))من بدلن، لكن م  ؤ  طيب، عند جمع غفير من أهل العلم يقولون: تقبل منه الجزية، وي  
  ؟نعم

 طالب:.......
 طيب.

 طالب:.......
 ؟نعم

 طالب:.......
فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ))على بعض،  أقول: الحديث صريح في التدرج، وأن الشرائع يبنى بعضها

افترض عليهم قد هم أن هللا فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمإلى أن يوحدوا هللا، )): وفي رواية، ((َّل إله إَّل هللا
ومفهومه أنه لم يفترض غير هذه الصلوات الخمس، وفيه دليل للجمهور  ":((خمس صلوات في كل يوم وليلة

ال صالة العيد، وال الكسوف، لكن الجمعة داخلة في الصلوات الخمس، ، أما ما عداها و على عدم وجوب الوتر، 
 .. هاه؟فليس بواجب بداللة هذا الحديث

 :.......طالب
 مقيد باليوم والليلة، في كل يوم وليلة، يعني الوتر منها.

 طالب: العيد.
 العيد، هاه؟

 طالب:.......
 كيف؟

 طالب:.......
  بعد. الزكاة الصيام، نحن ما وصلناعلى  انتو 

 طالب:.......
 كر، تريد هذا؟يقول: إن بعض الصلوات واجبة ولو لم تذكر كما أن الصيام واجب ولو لم يذ يريد أن نعم،

 طالب:.......
 هاه؟

 طالب:.......
مفهوم الحديث  صراحة بوجوبه من الصلوات أو غيرها فال إشكال فيه؛ ألنه يكون حينئذ يهأما ما دل الدليل عل

في السنة العاشرة،  -عليه الصالة والسالم-في آخر عهده ؛ ألن الحديث معارض بما هو أقوى منه، وقد يكون 
، وهذا سيأتي الكالم عليه، مفروض ام ما فرض، وال الحج ما فرض، الحج مفروض والصيامإن الصي :ما يقال

 لكن االستدالل بعدم وجوب شيء من الصلوات بهذا الحديث، ال شك أنه مستمسك لمن يقول بعدم الوجوب.
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هللا  فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن ،فأعلمهم أن هللا افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة))"
وفيه جواز إطالق هذا اللفظ على الزكاة، وبعضهم يقول: إن الصدقة إنما هي في  ":((افترض عليهم صدقة

 التطوع، بخالف الزكاة الواجبة.
تؤخذ من أغنياء  ":((ذ من أغنيائهم فترد على فقرائهمتؤخ -أي زكاة– فأعلمهم أن هللا افترض عليهم صدقة))"

اليمن؛ ألن الخطاب موجه إلى تلك الجهات، موجه إلى معاذ ليعامل تلك  أهل اليمن فترد على فقراء أهل
الجهات، ويستدل بهذا من يقول بعدم جواز نقل الزكاة، والذي يقول: تؤخذ من أغنيائهم يعني من أغنياء 
المسلمين ترد إلى فقرائهم يعني فقراء المسلمين، وليس فيه تنصيص على الجهة أو الناحية، وفيه التنصيص 

 لى المصرف، وهم الفقراء، وفيه جواز تخصيص بعض المصارف كالفقراء مثاًل دون بقية المصارف الثمانية،ع
لزم أن توزع الزكاة على المصارف كلها، وإنما يكفي إذا صرفت في مصرف معتبر من المصارف وأنه ال ي
 الثمانية.

نصاب، الغني من يملك النصاب ولو كان في واألغنياء من يملك ال ":))تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم(("
ثمار، وعروض ، والنصاب كما هو معلوم من الذهب والفضة والحبوب والا؛ ألنه قد يملك نصاباً عرف الناس فقير 
نصاب محدد في الشرع، فالذي يملك  المكاسب والتجارات لهوبهيمة األنعام كل نوع من أنواع  التجارة وغيرها،

على حال الحول من الراتب و  ،ب حال عليه الحول وهو ال يكفيه، يعني بقي من راتبك، لكن هذا النصااً نصاب
خرج زكاتها، ما دام حال عليها الحول أمبلغ ألفين ريال ثالثة آالف، لكن هذه الثالثة آالف قد ال تكفيك، نقول: 

عليه الزكاة، ويأخذ من  وهي نصاب فأكثر عليك أن تخرج زكاتها، وتأخذ بقية ما يكفيك من الزكاة، فحينئذ تجب
؟ أو يقال: غني ومسكين، مسكين يمكن ما  أو يمكنالزكاة، ويكون حينئذ يجتمع فيه الوصفان، غني وفقير، 

، ال يجتمعان، لكن قد يجتمع النقيضان وهما الفقر والغنى عنده بعض ما يكفيه، والفقير ليس عنده شيء، ال
ألنه يملك أكثر من النصاب، ومسكين بمعنى أنه ال يجد ما يكفيه إنه غني باعتبار أنه تجب عليه زكاة؛  :يقال

من النفقة، قد يقول بعضهم: إن مثل هذا ال يتصور، كيف يبقى عنده من راتب العام الماضي ما تجب فيه 
 الزكاة وهو ال يكفيه؟ هاه؟

 طالب:.......
 من المحبوس؟
 طالب:.......

يه زكاته لسنة واحدة وإن لم يكفه نفقة، يعني لك ثال  آالف عند المال؟ يعني بذمة مفلس، ثم استوفاه يجب عل
، ثم أعطاك إياها، ثالثة آالف وأنت ءشخص من سنين بذمة هذا الشخص، وهو مفلس، نعم ليس بملي

هذه الثالثة آالف وتأخذ بقية ما يكفيك من الزكاة، مثل هذا متصور،  مصروفك الشهري خمسة آالف، نقول: زك   
 ؟نعم

مصروف السنة كاملة من الزكاة، أو يأخذ كل يوم بيومه، أو كل شهر بشهره، يأخذ قبل ما ينفد عنده،  هل يأخذ
 هاه؟فإذا نفد ما عنده صح أن يكون فقيرًا؟ 

 طالب:.......
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، يعني شخص صرفه الشهري الذي يكفيه هعنده شيء، المسكين عنده بعض ما يكفيو يعني ال يجوز أن يأخذ 
؟ أوساط الناس خمسة آالف وراتبه ثالثة آالف، نقول: ما يجوز لك تأخذ برصيدك رياالً  منوهو ويكفي عائلته 

 هاه؟
 طالب:.......

 فقير ما عنده شيء.الال، مسكين عنده بعض ما ينفقه، 
 طالب:.......

نفد ال يأخذ حتى ي، المقصود أن مثل هذه األمور، هل له أن يأخذ وعنده مال؟ أو نقول: اً ولو كان، سماه مسكين
 ليصح اتصافه بالفقر؟. ما عنده

كثير من صغار الموظفين عندهم عوائل رواتبهم ال تكفي وال نصف الشهر، هل نقول: ال تأخذ من الزكاة إال في 
نقول: خذ ما يكفيك، كمل الكفاية، عنده راتب ثالثة آالف، خذ  أوالنصف الثاني، إذا صار ما عندك شيء، 

إنه مرة يكفيه  :ن نفسك لمدة شهر، هذا معروف باالطراد، يعني ما يقالاتير وأم   المستودعات، والفو  وامألألفين 
 ثالثة آالف، وإذا اقتصد كفاه أقل، وإذا توسع قلياًل، ال، هذا مطرد أنه ما يكفيه، أمور محسوبة.

 طالب:.......
 .يرد القدر الزائدإذا زاد على النفقة ال بد أن يرده، ال بد أن 

 طالب:.......
َدَقاُت ِلْلُفَقَراء{االجتماع؟ كم   .[( سورة التوبة60)] }ِإنََّما الصَّ

 طالب:.......
 ال، ال بد، إذن ال يجوز له أن يأخذ الزائد أصاًل.

 طالب:.......
هو ال بد أن يملكه بمعنى أنه ال يأخذ حكم من ينتفع بالمال من غير تملك، لكن إذا مات ال يجوز له أن يتملك 

 أكثر من حاجته.
 ......ما الفرق بين ....طالب:

 ا ما أسلمه المال، ال بد أن أسدد لهوهللا أنا أعرف هذا الفقير أن :الفرق بينها أن الصدقات للفقراء تمليك، ما تقول
 الدين، ال بد أن تملكه إياه، تعطيه إياه، ثم بعد ذلك هو يتصرف.

 طالب:.......
 إيه.

 طالب:.......
ه، لكن تعطيه المال ليشتري نفقة، ب، لكن ما يلزم أن تعطيه المال ليشتري رقاً بدفي الرقاب يجوز أن تعتق ع

 تمليك، هذا المقصود به.
 طالب:.......

 ثم.
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 طالب:.......
 كان لم ينفقها يلزم. إنإذا كان أنفقها ما يلزم، 

 طالب:.......
 إشكال. اليدخر نفقته، فلو فعله   -عليه الصالة والسالم-النبي 

 ....طالب:...
 وهللا المسألة عرفية، يعني على حسب ما يتعارفه الناس، اإلنسان ابن بيئته وابن زمنه، مثل الناس.

الكرائم:  ":((وكرائم أموالهم -تحذير–فإن هم أطاعوك لذلك فإياك ))تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، "
ه قلوب أصحابه، وال تأخذ الرديء الذي جمع كريمة وهي النفيس من األموال، ال تأخذ النفيس الذي تعلقت ب

يضر بالفقراء والمساكين، إنما تأخذ من وسط المال، واإلسالم حينما يراعي مصلحة المحتاج والفقير فإنه في 
وكل له من خطاب الوقت نفسه ال يهدر مصلحة الغني، فينظر إلى التكاليف واألحكام الشرعية من الجهتين، 

 قير له أن ينتفع وليس له أن يبذرا يخصه، عليه أن يدفع وله أن ال يظلم، والففالغني له م الشرع ما يخصه،
له حق العمالة على الزكاة؛ ألنه عامل، وعليه  ،له حقوق  ويزيد في أخذ ما ال يحتاجه، وكذلك الساعي والجابي

 .ر منهذ   أن يتقي ما ح  
الكرائم ظلمت األغنياء، وإذا أخذت الرديء  ألنك إذا أخذت ":((واتق دعوة المظلوم))فإياك وكرائم أموالهم، "

 ظلمت الفقراء، فإذا دعا عليك المظلوم فإن دعوته مجابه.
تقيك من  وقايةيعني اجعل بينك وبين هذه الدعوة  ":((واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين هللا حجاب))"

 عذاب هللا بحلول وقبول دعوة المظلوم عليك.
المظلوم أيًا كان، قد يكون هذا المظلوم توفرت له  ":((، فإنه ليس بينها وبين هللا حجابواتق دعوة المظلوم))"

وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر "ل الدعاء، هذا المظلوم كسبه ومطعمه حرام، و األسباب وعنده موانع من قب
ه حرام، وغذي بالحرام فأنى ))ومطعمه حرام، ومشربهذه أسباب متوافرة،  "،يمد يديه إلى السماء يا رب، يا رب

هذا رجل مظلوم  ((واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين هللا حجاب))، استبعاد، وهنا يستجاب لذلك((
ومسافر، وأشعث وأغبر، ويمد يديه إلى السماء، لكنه يأكل المال الحرام، هل تجاب دعوته أو ال تجاب؟ مظلوم 

  يعني وجدت أسباب ووجدت موانع؟
 .......طالب:

 طالب:.......
، احتمال ))فأنى يستجاب له((مظلوم،  يمكنوالذي يقول يا رب يا رب،  ؟ دعوةأليست مظلوم لكن عنده موانع، 

، ..من وسائل ها، هذا الذي يطيل السفر أشعث أغبر ويمد يديه إلى السماء، ويكرر يا رب؛ ألناأن يكون مظلوم
 هاه؟ .))فأنى يستجاب له((، ااعتبر هذا مظلوم
 طالب:.......

لألحاديث  اهناك ما يمنع من قبوله، حتى لو وجدت الموانع ما دام مظلومًا فيكون هذا النص مخصصليس 
 األخرى التي فيها أن الموانع تمنع من إجابة الدعاء ال سيما ما يتعلق بالمطعم والمشرب.
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لمه أبوه أمه أخوه عمه خاله، قطيعة الذي ظلمه من أرحامه، ظ ،طيب هذا مظلوم ودعا بدعوة فيها قطيعة رحم
رحم، أو دعوته فيها إثم، ظلمه شخص فدعا عليه بالردة مثاًل؛ ألن النصوص في هذا ال بد أن ينظر إليها 

دعا عليه أن يرتد، هذا إثم، دعا بقطيعة رحم،  قطيعة رحم(( أو))يستجاب ألحدكم ما لم يدع بإثم مكتملة، يعني 
إن دعوة المظلوم  :وهو مظلوم في الوقت نفسه، دعا على من ظلمه، هل نقول والده أو على أمهدعا على 

 مستجابة على كل حال مهما كانت الموانع، هاه؟
 طالب:.......

 يقيد؟ أيهما الذي
 طالب:.......

 دعوت فلم يستجب لي، أنا أدعو على فالن، وكل ماله يزداد، هاه؟  مظلوم استعجل، مستحسر قال: طيب
 طالب:.......

 لماذا ال نقيد بالظلم هنا بقية النصوص؟
 طالب:.......

 نعم؟
 طالب:.......

 إيه
 طالب:.......

نقول: الدعاء له أسباب وله أوقات وله موانع، فنفترض أن هذا المظلوم جاء هذا الجابي للزكاة إلى صاحب إبل 
نأخذه؟ هذا ظلمه، نبي نأخذه،  أننريد فإذا عنده جمل أنفس ما يملك، لو عدلت بقية اإلبل به ما عدلته، قال: 

مطعمه حرام، ومشربه  قبلة ورفع يديه يدعو عليه، مع أنفلما ركبه هذا الساعي الجابي رفع يديه، استقبل ال
تستجاب  اً حرام، وقد يكون من سرقات، وقد يكون من غش، ومن ربا، قلنا: إن هذا مخصص ما دام مظلوم

طيب، هناك موانع أخرى دعا بإثم، أخذ هذا الجمل النفيس  هللا حجاب(())دعوة المظلوم ليس بينها وبين دعوته، 
 ؟الكريم عند صاحبه، فدعا عليه بالردة، دعا عليه بإثم، نعم

 طالب:.......
 يعني يستجاب؟
 طالب:.......

 ما يمنع من قبوله. ليس هناك مانع 
 طالب:.......

 ؟يستحق. نعمفدعا عليه بأكثر مما  ه عليه، أخذ جمالً ئاعتدى في دعا
 طالب:.......
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إنه إذا دعا عليه بأكثر مما يستحق  :هو ظالم، وهو مظلوم في الوقت نفسه، دعا على من ظلمه، لكن هل نقول
مثل ما قلنا في  ))ليس بينها وبين هللا حجاب((وهذا من االعتداء في الدعاء، ثم هل االعتداء يقاوم  ،أنه تعدى

 نعم؟  ؟المطعم والمشرب
 ...طالب:....

 ؟لكنه مانع على كل حال، نعم
 طالب:.......

 طيب.
 طالب:.......

 ؟.ماذا يفعلطيب دعا عليه بالردة 
 طالب:.......

 .يعني دعا بإثم حتى لو معصية من المعاصي،
 طالب:.......

 ويش هو؟
 طالب:.......

 بمنهج. ليسنا نخصص بعض ونترك بعض هذا نكو 
 طالب:.......

 طيب. .........يعني
 ب:.......طال

 إخوان؟في شيء يا 
، وهناك أيضًا اإذن عندنا تعارض في مثل هذه النصوص، هناك موانع من قبل الدعاء، المطعم ال شك أن له أثر 

تضاها قبول ق، م))ليس بينها وبين هللا حجاب((الدعوة باإلثم وقطيعة الرحم وغيرها من الموانع، وهنا يقول: 
 ته، أو ينصر على أي وجه، من غير تحديد ولو لم تجب الدعوة بعينها.بقدر مظلمالدعوة على أي حال، أو 

 طالب:.......
 ؟هاه

 طالب:.......
 إيه، يعرضه للفتن، هو تعرض للفتن.

 طالب:.......
َوِء ِمَن اْلَقْوِل ِإَّلَّ َمن ُظِلَم{ ُ اْلَجْهَر ِبالسُّ لم ال ى أن من ظ  ، ويتفق أهل العلم عل[( سورة النساء148)] }َّلَّ ُيِحبُّ َّللا 

 ؟يجوز أن يدعو إال بقدر مظلمته، نعم
 طالب:.......
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العقوبة التعزير، والعرض أن يتحد  به في كل  "لي  الواجد ظلم يبيح عرضه وعقوبته"،وقالوا في المماطل: 
 ؟مجلس، إنما بقدر مظلمته يقول: مطلني فالن، فقط، هذا ما يباح من عرضه نعم

 طالب:.......
 لك؟ عليك، أويعني يدعو 
 طالب:.......

 ؟لمن ظلمك
 طالب:.......

لصالح هذه مسألة خارجة تطبق عليها با حدألال، هو اآلن الدعوة دائرة بين الظالم والمظلوم فقط، إذا دعوت 
الشروط واألسباب والموانع، لكن المسألة في دعائك على من ظلمك، هذه هي التي ليس بينها وبين هللا حجاب، 

 ؟نعم
 .......طالب:

 ؟هذا فضل منك، فضل، إي نعم
 طالب:.......

 .طيب
 طالب:.......

 هاه؟ فدعا،ما ينحل اإلشكال، إذا وافق ساعة استجابة 
 طالب:.......

 .قد تجاب 
نسيت -يذكرون في كتب علوم الحديث أن اإلمام أحمد ويحيى بن معين وشخص ثالث من الرواة ذهبوا إلى

رواة وأرادوا اختباره وضبطه، فقلبوا عليه بعض األحاديث فانتبه وغضب، وأحسن من ال المهم إلى راو   -وهللا،
الظن باإلمام أحمد، وأما أنت فتفعل كذا لكذا، وأما أنت فال أماتك هللا إال كذا، وأنساك كذا، وقال للثالث: أماتك 

 فيه. ه استجيبت الدعوةن المدعو عليإهللا على غير اإلسالم أو شيء من هذا، يقولون في كتب علوم الحديث: 
 هاه؟": ]أخرجاه[ (()واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين هللا حجاب"

 طالب:.......
 نعم أم جريج لما دعت على ولدها أن ال يميته حتى يريه المومسات، وأجاب هللا دعاءها.

 طالب:.......
 هذا إثم وقطيعة رحم، كالهما.

 طالب:.......
 أجيبت على كل حال. جيبت، ما أعارض أنها أ أنا

 طالب:.......
 كيف؟
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 طالب:.......
ة، هل تقاوم المانع مع السبب كونه والد هذا من أسباب اإلجابة، وكونها إثم وقطيعة رحم، هذا من موانع اإلجاب

ومة، ما تقاوم؟ ما تقاوم، عندنا سبب الظلم، هناك مقاوم للظلم، وهي الموانع، هل تقوى هذه الموانع على مقا أو
هناك أسباب وموانع، من أسباب إجابة الدعاء الظلم، أن  ه،هذا الذي نبحث ؟))فإنه ليس بينها وبين هللا حجاب((

، أيضًا من أسباب إجابة الدعاء إطالة السفر؛ ألنه مظنة لالنكسار والذل والخضوع، ورفع اً يكون اإلنسان مظلوم
ولون: من كررها أربع مرات، أو قالوا: خمس مرات، ال بد أن اليدين من مظنة اإلجابة، وتكرار يا رب، يا رب، يق

وهذه  ،[( سورة آل عمران195)] }َفاْسَتَجاَب َلُهْم َربُُّهْم{دليل تكرارها في آخر آل عمران، بيجاب، يا رب يا رب، 
 أول األمر. يقولون: مجربة، فهل هذه األسباب تقاوم بالموانع أو ال؟ هذا الذي نبحثه من ،أهل العلم عند مجربة

 طالب:.......
 .هذا األصل

 يعني البخاري ومسلم.: "]أخرجاه[ ((واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين هللا حجاب))"
ألعطين ))قال يوم خيبر:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-ولهما عن سهل بن سعد "

 في واحد تكلم هنا؟ ":(( ورسولهالراية غدا  رجال  يحب هللا ورسوله، ويحبه هللا
 طالب:.......

 تفضل.
 طالب:.......

هذه التي أفضل من  إذا لم يمكن، ما عنده سن واجبة إال  ، أواًل التوازن بين األمرين، لكن ..إيه ال يمنع أن يكون 
 المطلوب أو دون المطلوب

 طالب:.......
 خذ؟حدة بألف، أيهما التي يأبألفين، ووا يعني وجب عليه حقة، عنده حقتان، واحدة

 طالب:.......
 األلف ضرر على المساكين؟

 طالب:.......
ال ثنتين، ينظر اوليس عنده إال  هاتين  لفين كريمةاأل وصاحبة ألف رديئة،  صاحبةالمتوسط بألف وخمس،  نعم،

الفقهاء: ينظر في األحظ حظ للفقراء أو للغني؟ هنا يحصل التردد هل نظلم الغني، أو نظلم الفقراء؟ فيقول األ
مثل ظلم الفقير، يعني المسألة فرضت لنفع الفقير في األصل، شرعية الزكاة  ليسللفقراء؛ ألن الغني مهما ظلم 

إنما هي لنفع الفقراء، هذا األصل فيها، لكن إذا كان هناك ضرر ال بد منه، إما على الفقراء أو على الغني، 
أشتري  وهللا مانأخذ أم ألفين، قال: ال، أنا  أو، اف وخمس واعطنا إياهوضرر محتمل، قيل له: اشتر حقة بأل

وى خمسمائة ألف اهذه؟ ننظر لألحظ للفقراء، وليس معنى هذا أنه حقة من المزايين التي تس أو، خذ هذه شيئا
النسبة له، ، ال، هذه جائحة ب؟!حظ للفقراءتلك التي فيها ، نقول: ال نأخذ اوى ألفاستمائة ألف، وعنده حقة تس

 ينظر في األحظ للفقراء، وليس في هذا ظلم للغني،  اً نظر إلى مثل هذا، لكن إذا كان الفرق يسير ن ما نحن
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 لن أشتراشتر متوسطة، قال: ال وهللا  ر، قيل له:ي   الغني خ  
 طالب:.......
 من المجبور؟
 طالب:.......

 بسبب ما ارتكب. مدعو عليه، لكنه
 طالب:.......

 ، هاه؟سعد مستجاب الدعوة ؛فأجيبت الدعوة فيه اً ل هو ظلم سعدعلى كل حا
 طالب:.......

أن يستوفيها من ولي األمر، وعلى هذا ال يجوز له أن يتولى هذا بنفسه من غير تفويض من ولي من ال، ال بد 
رها إلى األمر، وكل شخص إذا جاء وقت الزكاة ركب سيارته ودار على أصحاب األموال وأخذ زكواتهم ثم أحض

بيت المال بعد أن يأخذ نصيبه، ولذلك نجد بعض مكاتب الدعوة، وبعض أئمة المساجد، يفوضون بعض الشباب 
لالجتهاد  هم يفرضونها، هذا ليس إليهم، هذا لولي األمر، هذا ليس لألفراد، وليس قابال اً يجمعون، ويعطونهم نسب

 أبدًا، إال إذا فوضهم ولي األمر.
 طالب:.......

ير عندهم تنظيم وفرع لولي األمر في كل جهة يتولى هذه األمور هذا األصل، لكن ليس ألحد أن يفتات صعاد ي
على ولي األمر في هذه األمور، وإال صارت فوضى، من الذي يقدر نصيب عامل الزكاة؟ لو ترك هذا للناس ما 

 زكاة. تبقي
 .......طالب: بعض الجمعيات

بصحيح،  ليس، كأنه قال: من قتل قتياًل فله سلبه، من جاء بشيء فله نسبة، هذا اإلشكال، هذا من باب اإلغراء
 هذا لولي األمر فقط، هو الذي يعين الجباة، وهو الذي يحدد النسب ومقدار أجورهم هذا له.

 بالنسبة لصاحب المال لو أعطى النقود للزكاة؟، أحسن هللا إليكطالب: 
 يعطيه من ماله؟

 طالب: نعم.
 من الزكاة.ال، ال ما هو 
 طالب:.......

يفرقونها باألجرة، وإال األصل  اً حه، يعني بداًل من أن يفرق أمواله فأعطى أناسيعطيه من ماله أجره؛ ألنه ري   ال،
 أنه هو الذي يؤديها، ويتحمل تبعاتها.

 طالب:.......
ألف وأعطيك عشرة آالف، العامل إنما يعين من ولي األمر، حتى لو قال لفقير اجمع لي أنا مدين بمائة  ال،

 يملك؟ ما يملك.
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كر الصيام وهو مشروع، وهو مفروض ففي الحديث السابق اقتصر على ذكر الشهادتين والصالة والزكاة، وما ذ  
في السنة الثانية من الهجرة، قبل حديث معاذ بثمان سنوات، والحج آخر ما قيل في فرضه سنة تسع، يعني قبل 

به  بما أهل   حج سنة عشر، وقدم إليه أبو موسى من اليمن، وقد أهل   -لصالة والسالمعليه ا-بعثة معاذ، والنبي 
))هل ، فسأله: -صلى هللا عليه وسلم- أهللت بما أهل به النبي ))بم  أهللت؟(( -صلى هللا عليه وسلم- النبي

قد أهل بما أهل به لما جاء و  -رضي هللا عنه-، بخالف علي ))اجعلها عمرة((قال: ال، قال:  سقت الهدي؟((
 .-عليه الصالة والسالم-وقد ساق الهدي فاستمر قارنًا، كفعل النبي  -عليه الصالة والسالم-النبي 

نه إذا دخل في إالمقصود أن الحج قد فرض، والصيام قد فرض، ولم يذكرا في هذا الحديث، منهم من يقول: 
ى الزكاة زكاة المال الذي اليوم والليلة خمس مرات، وأد  وتلفظ بالشهادتين، وأدى الصالة التي تتكرر في  ،اإلسالم

ل الناس يجود بماله، فإذا جاد، فعل الصالة المتكررة، وجاد بالزكاة التي في كمحله من النفس بالمحل األسنى، ك
المال الذي تعب عليه، فإنه ال بد أن يجود بالصيام الذي هو شهر في السنة، والحج الذي هو مرة في العمر، 

 ال يحتاج إلى تنصيص.ف
ذكرت  ))أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال هللا((وحديث:  ،وأيضًا الصيام إنما ذكر في الحديث

شهد أن ال إله إال هللا،  اً الشهادة، وذكرت الصالة، وذكر الصيام؛ ألنها هي التي يقاتل عليها، لكن لو أن شخص
، هل اًء ادعى أنه صائم، وهو يأكل سرًا؛ ألنه سر بينه وبين ربه، وال حج  نعم، وأدى الصالة والزكاة وال صام، سو 

إنما ذكرت؛  ))أمرت أن أقاتل الناس((يقاتل على ذلك؟ ال يقاتل، إنما ذكر في هذا الحديث والحديث الثاني: 
 ألنها يقاتل عليها، وما عداها ال يقاتل عليه.

 .......طالب: لو قيل بتوقيف الدعوة
ل هذا الحديث فبعضها رتب على بعض، بمعنى أنه ال يجوز أن يدعى إلى الصالة قبل الشهادة، وال أما من خال

 ، هاه؟يجوز أن يدعى إلى الزكاة قبل الصالة، ال بد من هذا الترتيب
 .........طالب: في بالد المسلمين

هل الديانات السابقة إنما يدعى أو يركز على ما يخل به، التركيز على ما يخل به، ولذلك لو أسلم أحد من أ 
يركز مع نطقه بالشهادة على أبرز ما كفر به، النصراني يؤكد على أن عيسى عبد هللا ورسوله، ال بد أن يعترف 

محمدًا رسول هللا، ال بد أن  نبهذا مع الشهادة، يعني لو أسلم نصراني هنا وقال: أشهد أن ال إله إال هللا، وأشهد أ
عليه -هللا ورسوله، قد يقول قائل: بأن ال إله إال هللا، تبطل دعوى إلهية عيسى  يقال: واشهد أن عيسى عبد

؛ ألنه وجد في أهل الكتاب من ال يعرف معنى ال إله لنصارى، نقول: ال بد من التنصيصالتي يزعمها ا -السالم
 ؟إال هللا، وسيأتي في المسائل أن من أهل الكتاب من ال يعرف معنى ال إله إال هللا، نعم

 طالب:.......
اَلَة َوآَتُوْا الزََّكاَة َفَخلُّوْا َسِبيَلُهْم{ هذه في أهل الكتاب وإال في المشركين؟  [( سورة التوبة5)] }َفِإن َتاُبوْا َوَأَقاُموْا الصَّ

 في المشركين.
 طالب:.......
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اَلَة َوآَتُوْا الزََّكاَة فَ ال، ال نفسها،  يِن{، وفي اآلية األخرى: َخلُّوْا َسِبيَلُهْم{}َفِإن َتاُبوْا َوَأَقاُموْا الصَّ  }َفِإْخَواُنُكْم ِفي الدِ 
 ؟، ال بد من هذا، نعم[( سورة التوبة11)]

 طالب:.......
 كيف؟

 طالب:.......
 مثل؟

 طالب:.......
بعضهم اشترط كما في المسند، في المسند بعضهم اشترط بعض الشعائر أو بعض  ؟لجمعةقال: ما أصلي ا

إن اإليمان إذا وقر في قلبه فسيأتي  :وقال -عليه الصالة والسالم-النبي  مت أنه ال يفعلها، قبلها منهالصلوا
 متشابه، نعم؟مثل هذا بالصراحة، هذا نص محكم، وهذاك من ال ليسببقية الشرائع، لكن 

 طالب:.......
 كيف؟

 طالب:.......
ها أن يشهد أن عيسى عبد هللا ورسوله، ال بد أن مقتضاها فمن مقتضابعلى كل حال إذا فهم معناها والتزم 

 ؟األمور التي يشك في قبوله لها، ال بد أن يركز عليها، هاه
 طالب:.......

 كيف فليكن؟
 طالب:.......

أن يقاتل، واألمر له وألمته من بعده، عليهم أن يقاتلوا حتى  -جل وعال-األصل في األمر الوجوب، وأمره هللا 
دين هللا، وهذا من النصح للناس، أن يخلصوهم من الشرك الموجب للخلود في النار، ويدخلوهم  لوا الناس فيدخ  ي  

رحمة للعالمين، ولو ترتب على  -عليه الصالة والسالم-في اإلسالم الموجب للخلود في الجنة، هذا من كونه 
د، واالستيالء على أموالهم ذلك ما ترتب من قتل وأسر واسترقاق، لكن ليس األصل في الجهاد التسلط على العبا

وبلدانهم، أبدًا، هذه طريقة األعداء، هم الذين يقاتلون من أجل المال، ومن أجل التسلط على الناس، ومن أجل 
أبدًا، هذا ما عرف في تاريخ المسلمين أنهم فتحوا البلدان من أجل حصول ما يترتب  ،إذالل الناس وإخضاعهم

 عروف أنهم من أجل هداية الخلق، ولذلك لو بادروا باإلسالم ما قاتلوا.على ذلك من أمر الدنيا، إنما الم
كان بعض اإلخوان يقولون: الليلة ليلة الجمعة وفيها التزامات وفيها طلعات مع األسرة وكذا، يقول: لو نجلس 

 ، هاه؟بدون درس المغرب
 طالب:.......

اليوم، درس اليوم ظاهر النقص، بالنسبة لأليام ال، ال خالص، نوسع لإلخوان قلياًل؛ ألن بعضهم النقص ظاهر 
وقت للنزهة مع األهل وكذا، وما ندري  الخميس ؛ ألنالسابقة، حتى بعضهم قال: لو أننا بدون درس الخميس



 134 

عن درس المغرب لكن يبقى أن هذه رغبة لبعض اإلخوان أن اللي يبي يطلع والليل قصير يبي يطلع من صالة 
 المغرب، هاه؟
 ..طالب:.....

األصل في درس، لكن مطلب من بعض اإلخوان أن الليلة ليلة جمعة وجرت عادة كثير من الناس أنهم يخرجون 
ليلة الجمعة، وخروجهم من صالة المغرب أوسع لهم من أن يخرجوا مع قصر الليل من صالة العشاء، في 

ا واحد منكم، أنا واحد منكم، بعضهم يطلب أن درس المغرب يعني يترك؛ ألن الليلة ليلة جمعة، أنا أرى، أن
 وظروفي هي ظروفكم، يعني ما نختلف عن شيء.

 طالب:.......
إيش نقول: أنتم الطلقاء، وإال إيش نقول، ليه ألن بعض الناس يعني عندهم يعني ترتيب لمثل هذا اليوم، بعض 

البقاء في البيوت ليلة األسر ترتب لمثل هذا اليوم؛ ألن اإلشكال أن بعض الناس على مدار العام يظنون أن 
الجمعة خالف األصل، وبعضهم يتذمر ليلة جمعة وجالس في البيت، والنساء والذراري يعني يضيقون بها ذرعًا 

 إذا جلسوا في البيوت ليلة الجمعة.
 طالب:.......

 إيه.
 طالب:.......

ثبت إن شاء هللا تعالى، ولن ما عليه نقصان األجر وثبت، أقول: األجر و  -إن شاء هللا-وهللا يهمه، لكن  هإي
 ؟يعدم فائدة، إذا جلس في المسجد وقرأ له خمسة أجزاء نصف مليون حسنة، هاه

 طالب:.......
ما في درس، هللا يعينكم  ال، أنا قيل لي من بعض األخوة، وهو مطلب جيد يعني، فبعد المغرب أنتم الطلقاء

 على محمد. اللهم صل   ويوفقكم، 
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  الرحمن الرحيمبسم هللا

 (7شرح كتاب التوحيد )
 الشيخ/ عبد الكريم الخضير

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

أما ، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ،الحمد هلل رب العالمين
 :بعد

لما بعث معاذا  إلى اليمن قال  - عليه وسلمصلى هللا- ابن عباس أن رسول هللافقد أنهينا الكالم على حديث 
وفي رواية: إلى أن ، م إليه شهادة أن َّل إله إَّل هللاإنك تأتي قوما  من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوه))له: 

افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم قد يوحدوا هللا فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن هللا 
فأعلمهم أن هللا افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن أطاعوك لذلك  أطاعوك لذلك

 .[أخرجاه] ((فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين هللا حجاب
وفيه اآلية نص في  باب الدعاء إلى شهادة أن ال إله إال هللا، -الترجمة– انتهينا من هذا، والباب ،وقفنا على هذا

وفي حديث ابن ، [( سورة يوسف108)] }ُقْل َهِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى َّللا ِ َعَلى َبِصيَرٍة َأَنْا َوَمِن اتََّبَعِني{الموضوع، 
 ((إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال هللا))عباس قال لمعاذ: 

 هرة وبالمطابقة.المناسبة ظاف
صلى هللا عليه -أن رسول هللا " -رضي هللا عنه- الساعدي، األنصاري  ":ولهما عن سهل بن سعد" قال:
 ؟يوم خيبر، يطلق اليوم ويراد به عدة أيام، نعم ":قال يوم خيبر -وسلم

 طالب:.......
أو شهر، ولذا جاء اإلذن  ةأو ثالثيعني ما حصل اليوم، المدة التي حصل فيها القتال، سواًء كانت يوم أو يومين 

بالمتعة يوم خيبر، وجاء النهي عن المتعة في يوم خيبر، ال يلزم أن يكون هذا في يوم واحد؛ ألن خيبر 
 حوصرت مدة.

، لكنه في اً المقصود أن مثل هذا التعبير )يوم كذا( يحتمل أن يكون يومًا بالمعنى االصطالحي، وأن يكون أيام
 ستين دقيقة نعم، وقد تكون أقل أو أكثر. فلكيةكما أن الساعة قد تكون ساعة حيز ما أضيف إليه، 

 ":((يفتح هللا على يديه ألعطين الراية غدا  رجال  يحب هللا ورسوله، ويحبه هللا ورسوله،)): قال يوم خيبر"
الفعل المضارع على الفتح، الالم للتأكيد، والنون أيضًا نون التوكيد الثقيلة التي يبنى معها  :"))ألعطين الراية(("

 وكأن هذا وقع في جواب قسم مقدر وهللا ألعطين.
الراية: العلم واللواء الذي يرفع للداللة على موضع الجيش، إذا رفع شيء عرفنا أن الناس في هذا المكان تحت 

شيء  تجد شخص معه عصا وفي طرفه -في الحج مثالً -هذا الشيء المرفوع، ولذا تجدون في أيام المواسم 
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يرفعه ليعرفه أتباعه، من أجل أن يجتمعوا إلى هذا الشيء المرفوع، ومثله الراية، لو أبعد إنسان واسترسل في 
 مشيه لحاجة من حوائجه فيؤمن من ضياعه؛ ألن الراية تدله على موضع االجتماع.

هادة ممن ال ينطق عن هذه شهادة، ش ":ويحبه هللا ورسوله(( ألعطين الراية غدا  رجال  يحب هللا ورسوله))"
رضي هللا -الهوى، من معصوم، لمن؟ لمن أعطي هذه الراية، وهو علي بن أبي طالب، وهي منقبة من مناقبه 

، أو مجرد ظن، ال، هذا يقين مقطوع به بأن ه يحب هللا ورسوله، ليست هذه دعوى وشهادة له بأن -وأرضاه عنه
ألمة بعد نبيها، صهره على بنته، ورابع الخلفاء بل رابع اأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ابن عم الرسول و 

هذا أيضًا منقبة له، وكونه ثبتت له هذه المنقبة ال شك أن فيه رد  ":))ويحبه هللا ورسوله((" يحب هللا ورسوله
ورد على النواصب الذين يسبونه، وليس فيها ما يدل  ،على من ينال منه، فيها رد على الخوارج الذين يكفرونه

 -وأرضاه رضي هللا عنه-على عصمته، بل هو كغيره ليس بمعصوم، وإن كان بهذه المنزلة أو هذه المكانة 
ذلك لنفسه، ولم يثبت في حقه ما  ويتشيع له من أنه معصوم، فلم يدعفليس فيه ما يدعيه من يزعم أنه ينصره 

يه ويغالى فيه، إلى أن يصرف له يدل على ذلك، إنما ثبت في حقه فضائل ومناقب ال توصله إلى حد يبالغ ف
، فلما بالغ من يزعم أنه يتشيع له وينصره وعبدوه من دون هللا، وتقربوا إليه بما -جل وعال-من حقوق هللا  ءشي

 ال يتقرب به إال إلى هللا، قال: 
 لمـــــــــــا رأيـــــــــــت األمـــــــــــر أمـــــــــــرًا منكـــــــــــراً 

 

 أججـــــــــــــت نـــــــــــــاري ودعـــــــــــــوت قنبـــــــــــــرا 
 

؛ ألن هذا شرك، كفر أكبر، ويقع ممن يزعم أنه يتشيع له مثل هذا -وأرضاه رضي هللا عنه-ألقاهم في النار  
الشرك، وقفت على مصحف، مصحف وفي آخره أكثر من مائتي صفحة، مصحف من مصاحف الرافضة 

في السحاب، يزعمون أنه لم يمت،  -رضي هللا عنه-القرآن كامل، وبعده أكثر من مائتي صفحة مرسوم علي 
وأنه سوف يعود، وهذا ما يسمى عندهم بالرجعة، هذا معه مصحف، ملحق  ،ن وأنه في السحاب يدبر الكو 

بمصحف، وفي كتبهم من أمثال ذلك الشيء الكثير، وغلوا فيه، وغلوا في بقية األئمة على حد زعمهم االثني 
لون عشر: الحسين، وزين العابدين، والباقر، والصادق، إلى آخر االثني عشر، أوصلوهم إلى حد العصمة، ويتداو 

رضي هللا -فعلي  ءموضوعة، ويضعون عليهم، وضعوا على الصادق وعلى الباقر أشياء هم منها برءا اً أخبار 
أما فولي من أولياء هللا، وليس معنى هذا أنه أفضل ممن هو أفضل منه من أبي بكر وعمر وعثمان،  -عنه

اإلسالم، وأما عثمان فجمهور أهل  بالنسبة ألبي بكر وعمر فهما أفضل األمة بإجماع من يعتد بقوله من أهل
، قالوا بتفضيله على عثمان، وال شك أن هذا قول ي، وفضل عليًا قوم من أهل السنةالسنة على تفضيله على عل

مرجوح، ومن فضل عليًا على عثمان كما قال أهل العلم: فقد أزرى بالمهاجرين واألنصار، لكنه قول ال يبدع 
، ومع ذلك فعامة أهل العلم وعامة من يقتدى بقوله ويؤتم به على األن له سلف صاحبه، وإن كان قواًل مرجوحًا؛

 .-عليه الصالة والسالم-تقديم الثالثة على علي، وإن كان من أولياء هللا بشهادة المعصوم 
ليوم اليوم الذي يلي اليوم الذي أنت فيه، واألمس ا وهو اليوم الذي يلي يومك، غدًا: ":))ألعطين الراية غدا (("

 }َكَأن لَّْم َتْغَن ِباأَلْمِس{الذي سبق وتقدم اليوم الذي أنت فيه، على أنه يطلق األمس ويراد به ما تقدم مطلقًا، 
َمْت ِلَغٍد{، ما يلزم أن يكون الجمعة مثاًل بالنسبة لنا، [( سورة يونس24)] ، ال [( سورة الحشر18)] }َوْلَتنُظْر َنْفٌس مَّا َقدَّ
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م األحد ونحن في يوم السبت، ال، لكن األصل في إطالق هذه الكلمة أنها لليوم الذي يلي يعني أنه هذا يو 
 يومك.

 غدًا: ظرف، والراية: مفعول أول، ورجاًل: مفعول ثاني. ":))ألعطين الراية غدا  رجال (("
ديم؟ أعطيت زيدًا درهمًا، رجاًل؟ إذا كان الفعل يتعدى إلى مفعولين فأيهما أولى بالتقأيهما أولى بالتقديم الراية أو 

 ؟وأعطيت درهمًا زيدًا، ألعطين رجاًل الراية، أو ألعطين الراية رجاًل، نعم
 طالب:.......

 لماذا؟
 .طالب:.......

 هاه؟
 طالب:.......

 أول إيه؟
 .طالب:.......

 يعني لو بنينا الفعل للمجهول أيهما أولى أن يكون نائب الفاعل؟ نعم؟
 طالب:.......

، اإلعطاء فيه آخذ وفيه مأخوذ، أنت إذا أعطيت فالمعطى آخذ، الرجل أعطي ال راية  رجاًل، أو أعطي الراية  رجل 
غير متصور الكالم هذا؟ يعني ينفع هذا في باب التقديم والتأخير  أوآخذ، والمادة التي بينكما مأخوذة، متصور 

يصلح أن يكون نائبًا من حيث المعنى، نائب أن يكون األولى بأن يكون نائبًا للفاعل هو المقدم، والذي ال 
للفاعل يكون هو المؤخر، فلو بنينا هذا الفعل للمجهول، فأيهما الذي ينبغي أن يكون نائب فاعل، اآلخذ أو 

إشكال، لكن الكالم في  والت الراية  رجاًل؟ تعبير صحيح المأخوذ؟ اآلخذ، أعطي رجل الراية ، ولو قلت: أعطي  
 .ألعطين الراية غدًا رجالً  األولى، وهنا قال:

، يقدم الشيء وإن كان حقه التأخير لالهتمام به، فالراية مهتم بها بال شك، والراية مادامت قائمة فمعها النصر
هتم بها في الحروب، ويستدل بها على أنه ما زال المقاتل فيه قوة، فإذا سقطت الراية بعدها الهزيمة، فكونه لذا ي  ف

في مثل هذا التعبير ال شك أن له حظ، وإال فاألصل أن اآلخذ هو الرجل، والمأخوذ هو  يعتنى بالراية وتقدم
مفعول على الفاعل، الراية، والذي ينبغي أن يقدم كما هو األصل الفاعل يقدم على المفعول، وإن جاز تقديم ال

ل، يجوز تقديم المفعول لغرض األولى بالتقديم، يعني الترتيب الطبيعي الفعل ثم الفاعل ثم المفعو  لكن الكالم في
 من األغراض كما هنا.

ال شك أن محبة هللا فرض من فرائض  ":))رجال  يحب هللا ورسوله، يحب هللا ورسوله ويحبه هللا ورسوله(("
( 54)] }ُيِحبُُّهْم َوُيِحبُّوَنُه{ الدين، وأن المحبة فيه أيضًا من أوثق عرى اإليمان، وإذا كان الرجل يحب هللا ورسوله،

 .، فإذا كانت محبته هلل صادقة نشأ عنها محبة هللا للعبد[سورة المائدة
ب، فمثاًل في قصة بريرة لما ب وال يح  ب، والعكس، وقد يح  ب وال يح  وقد يكون الشخص بالنسبة للمخلوقين يح  

يحبها وهي ال هو  ؛يرت فلم تختر زوجها مغيثًا وصارت تهرب منه، ويتتبعها في أسواق المدينة يبكيعتقت وخ  أ  
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ب، الشأن في أن ت  تحبه، لكن كما قال أهل العلم: الشأن في أن ت   لكن بالنسبة ، ح بح ب، ال أن ت  ح ب، ال أن تح 
 لحب هللا ورسوله إذا أحببت بصدق وإخالص ويقين، نشأ عن ذلك أن تحب.

يفتح هللا على ))"، -والسالم عليه الصالة-هذه بشرى من النبي  ":))ويحبه هللا ورسوله، يفتح هللا على يديه(("
 .-عليه الصالة والسالم-م من أعالم نبوته بشرهم بالفتح قبل وقوعه، وهذا عل   ":يديه((

ن، بات: يعني بالليل، وهل من بات الناس يدوكو بات،  ":فبات الناس يدوكون ليلتهم ،))يفتح هللا على يديه(("
، هل ))باتت تحرس في سبيل هللا((ليل، بات يرقب القمر، الزم المبيت النوم؟ ال، األصل في بات العمل في ال

بات الناس يدوكون، هل هم ناموا يدوكون؟ ال، إنما في وقت المبيت، في وقت النوم الذي هو  ؟!معنى هذا النوم
 يخوضون. :يخوضون، يدوكون أي -رحمه هللا-كما فسرها المؤلف  ؟بالليل، أخذوا يدوكون، ما معنى يدوكون 

يعني حمل هذا على نوم الليل : ))ال يدري أين باتت يده((ا في الخوض وفي الكالم في الليل، طيب باتوا أخذو 
 هاه؟ متجه أو غير متجه؟

 .طالب:.......
 ))إذا قام أحدكم من نومه فال يغمس يده في اإلناء حتى يغسلها ثالثًا فإنه ال يدري أين باتت يده((اآلن لما قال: 

على هذا فوالبيتوتة ال تكون إال في الليل،  ))بات((لقوله:  ؛_م الليل دون نوم النهارحمله اإلمام أحمد على نو 
 يكون نوم الليل، فهل معنى باتت يده، يعني نامت بالليل، يعني أنه نام بالليل؟ نعم؟

 .طالب:.......
 ، هاه.الليلالبيات نعم بات يرقب القمر، باتت تحرس في سبيل هللا، تعمل ب

 طالب:.......
 حركة اليد في الليل.

 طالب:.......
، والمبيت هو النوم بالليل كما ))باتت((هل يفهم من قوله:  -كما قال اإلمام أحمد-يعني تخصيص النوم بالليل 

لمبيت ليس النوم، المبيت العمل في االحديث في نوم الليل، قالوا: ال،  :قالوا، المبيت هو النوم في الليل، إذن
في الضحى،  ،في المساء ،ضحى يفعل كذا، أمسى يفعل كذا، أصبح يفعل كذا في الصباحالليل، كما يقال: أ

 ؟وهنا باتت نعم
 .......طالب: ما يدري يا شيخ

هذا مفروغ منه، لكن أي نوم نهار وإال ليل؟ الجمهور يقولون: أي  ))إذا استيقظ أحدكم من نومه((هو في النوم، 
والمبيت ال يكون إال بالليل، ، ))أين باتت يده((لون: ال، بالليل؛ ألنه قال: فرق، الحنابلة يقو أو نهار النوم، ليل 

))باتت : لاللفظ ذاته هو بالليل، لكن ال يلزم منه النوم، بل العكس، الذي يلزم منه العمل بالليل، مثل ما قا
 .تحرس في سبيل هللا((

 طالب:.......
 ما يدل على أنه بالليل؟ األجوبة عن هذا معروفة، لكن يبقى أن هل في الحديث

 طالب:.......
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 ؟نعم
 .طالب:.......

فيه  ليس، هذا "فبات الناس يدوكون ليلتهم"ال أنا ما زلت في حديث غسل اليدين بالنسبة للمستيقظ؛ ألنه قال: 
 احتمال ثاني أنه في النهار وإال في شيء، ليلتهم، الحديث ما فيه إشكال، لكن بات، أصل المبيت بالليل.

 ب:.......طال
فاإلنسان نائم، وباتت يده، يعني ما يلزم منه أن تكون نائمة، أن تكون  ))إذا استيقظ أحدكم من نومه((وهو نوم، 

))باتت تحرس بات يرقب القمر،  :في الليل، واقعها في الليل، يعني تتحرك في الليل، تعمل في الليل، كما يقال
 يلزم من المبيت النوم، لكن الحديث مسوق في النوم، إذا استيقظ ني تعمل، ليست نائمة، فالع، يفي سبيل هللا((

إشارة إلى أن هذا النوم في الليل، ولذلك الذين ردوا على الحنابلة  ))باتت يده((أحدكم من نومه، وفي وقوله: 
لحركة، وإن نقول: حتى وإن كان ال يعني النوم، وإن كان يعني ا ،نعم، أن المبيت ال يعني النوم :بقول أهل اللغة

كان يعني مراقبة القمر، وإن كان يعني السهر في الحراسة، ال يعني المبيت لكنه يحدد الوقت، ال يعني النوم، 
 ؟نعم ))إذا استيقظ أحدكم من نومه((لكنه يحدد الوقت، وأصل المسألة في النوم 

 طالب:.......
ومناقشات، لكننا نناقش لفظ )بات(؛ ألن بعض  مسألة الحكم وهل هو يشمل الليل أو النهار، مسألة طويلة وردود

والمبيت ))أين باتت(( يعني بالليل بدليل  ))إذا استيقظ أحدكم من نومه((طالب العلم إذا سمع مثاًل حنابلة قالوا: 
))باتت تحرس في ن المبيت ال يلزم منه النوم، لقولهم: بات يرقب القمر، ل، يسمع من يقول: إال يكون إال باللي

ال يلزم منه المبيت بالليل، فال يعني أن هذا في نوم الليل، ال، ليس هذا هو محك المسألة،  :، إذنهللا((سبيل 
، واليد ال تبيت، تتحرك تروح يمين وشمال، ))باتت((: المسألة في النوم، والدليل على أن هذا النوم في الليل قوله

 يعني في ليلتهم. ":ليليتهم"يخوضون  ":كون بات الناس يدو "ال يلزم منها أن تبيت تنام يعني، وهنا: 
 ، وأن يولى على عمل؟اً يعني هل النفس تستشرف للقيادة، وأن يكون اإلنسان رأسلماذا؟  ":أيهم يعطاها"

، فكون اإلنسان يستشرف إلى اإلمارة والقيادة، ))يا عبد الرحمن بن سمرة ال تسأل اإلمارة((، ))ال تسأل اإلمارة((
حب هللا ورسوله، ويحبه هللا ورسوله، يعني يوهو الوصف بكونه ن وجد ما يبعث على ذلك ي عنه، لكهذا منه

 ال لذات الرئاسة، وإنما من أجل تحقق هذا الوصف الذي قاله من ال ينطق عن الهوى. ،تجعل اإلنسان يستشرف
وه غدوة في ؤ يعني جا غدوا ":-صلى هللا عليه وسلم-غدوا على رسول هللا أيهم يعطاها، فلما أصبحوا "

 .الصباح، في أول النهار
وليس هذا من باب سؤال الرئاسة، أو سؤال اإلمارة، وال منافاة بين هذا الحديث، وبين  ":كلهم يرجو أن يعطاها"

))ال تسأل اإلمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير  :حديث عبد الرحمن بن سمرة
 .مسألة أعنت عليها((

 أواآلن إذا أعلن عن وظائف شاغرة وتقدم الناس إليها لشغلها، يدخل في سؤال اإلمارة  "كلهم يرجو أن يعطاها":
 هاه؟ ما يدخل؟

 طالب:.......
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 ، فيها نوع تسلط؟  وظيفة، يعني فيها تسلط على الناس
 طالب:.......

، شخص مغنيه هللا، ال يحتاج إلى يئاشلحاجته إليها، بعض الناس يقول: األجرة ال تعني له هو يريد األجرة 
أجرة، لكن يحتاج إلى جاه ومنصب، وبعض الناس من باب المزاحمة، يقول: لو تركتها أنا والثاني والثالث 

 }اْجَعْلِني َعَلى َخَزآِئِن اأَلْرِض{صارت بأيدي األشرار واألمور بمقاصدها، األمور بمقاصدها، ولذا قال يوسف: 
 .[( سورة يوسف55)]
المذموم، كان سلف األمة  االستشراف للمناصب والوظائف ال شك أنه يدخل في حيز ":كلهم يرجو أن يعطاها"

نعمة المرضعة وبئست الفاطمة، يعني يدخل  :يكرهون هذه األعمال وهذه المناصب؛ ألنه كما قيل وأئمتها
ال أن يضيع بسبب هذا، احتمال أن ة قدم، احتماإلنسان ويستفيد من هذا العمل من المال ومن الجاه لكنه مزل  

ض للفتن، والفتن متنوعة، منها ما يتعلق بالشهوات ومنها ما يتعلق بشبهات، ومنها ما يتعلق يكون في موقع يعر  
 بأموال، مثل هذا ال شك أن الفرار منه هو الالئق بطالب العلم.

يضربون عليه، وهللا المستعان، وصار لزمون به و كان العلماء ينفرون من الواليات، ينفرون من القضاء، وي  
يطلبون هذه الواليات وهذه األعمال ظنًا منهم أن الرزق ال يكون إال بسببها، أو بواسطتها، و الناس يقدمون 
 .-جل وعال-والرزق بيد هللا 

يعني بعد أن تعلقوا بالمخلوقين وبوظائفهم ورواتبهم  -جل وعال-ال شك أن أوضاع الناس تغيرت، وتعلقهم باهلل 
هادة، وينظر إلى الوظيفة، ال شك أنه حصل شيء من الخلل، ولذلك من أول يوم في الدراسة وهو ينظر إلى الش

، بل يضر ي عند هللا شيئاجدند أكثر المتعلمين، لكن هذا ال يالبدايات، وينظر إلى هذا، وهذا هدف ع من أول
، وأن ال ينظر إلى المخلوقين -جل وعال-ق رجاءه باهلل باإلنسان وال ينفعه، وهللا المستعان، فعلى اإلنسان أن يعل

، اإلنسان ليس بيده شيء، والنبي [( سورة النــور33)] }َوآُتوُهم مِ ن مَّاِل َّللاَِّ الَِّذي آَتاُكْم{إال على اعتبار أنهم سبب، 
 .))إنما أنا قاسم، وهللا معطي((يقول:  -عليه الصالة والسالم-

ال لذاتها، وال حبًا للرئاسة،  ،كلهم يعني الصحابة كلهم، الناس كلهم يرجو أن يعطاها "كلهم يرجو أن يعطاها":
، وكم ))يحب هللا ورسوله ويحبه هللا ورسوله((وال حبًا للتسلط على الناس، وال لي رى مكانه، وإنما للوصف األهم، 

 من شخص تحقق فيه هذا الوصف وعموم الناس ال يعرفونه.
 ((أين علي بن أبي طالب؟))وولي األمر يتفقد األتباع،  الخليفة ":((أبي طالب؟ أين علي بن))فقال: "
 .من رمد بها، فيها وجعيشتكي عينيه  ":فقيل: هو يشتكي عينيه"
 .أرسل إليه، فأتي به، جاء به، أرسل أو أ رسل ":تى به فبصق في عينيه ودعا لهرسل إليه، فأُ فأَ "
أرسل إليه سعد بن أبي وقاص، فجاء به في بعض الروايات  -ة والسالمعليه الصال-أي النبي  ":فأرسل إليه"

 .-رضي هللا عنه-وعن إياس بن سلمة عن أبيه أن الذي جاء به سلمة ، هكذا، نعم
 .المقصود أنه أتي به، سواًء كان اآلتي به سعد، أو اآلتي به سلمة

وهذا  ":فبرأ كأن لم يكن به وجع" دعا له،تفل في عينيه، و  في عينيه": -عليه الصالة والسالم-"فبصق النبي 
أنه يحب هللا ورسوله، ويحبه هللا ، والثناء على علي بن أبي طالب ب-عليه الصالة والسالم-من أعالم نبوته 
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مدح شخص بأنه يحب هللا ورسوله، ورسوله، والشهادة له بالجنة دليل على أنه يختم له بذلك، وال يمكن أن ي  
م الناس أنه ارتد لما حك   -رضي هللا عنه-اقبته سيئة، كما تقول الخوارج بالنسبة علي ويحبه هللا ورسوله وع

 ؟بكتاب هللا، وهذا كالم باطل، بل هو مشهود له بالجنة ومقطوع له بها، بشهادة المعصوم، نعم
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......

 كله. هو األفضلية والخالفة
 طالب:.......

على أنهم مرتبون أبو بكر ثم عمر، ثم عثمان، ثم  ،الترتيب، وجاءت النصوص بذلك ال، ال األفضلية على
 ؟علي، ثم بقية العشرة، ثم إلى آخره، نعم

 طالب:.......
 إيه.

 طالب:.......
: معنى بصق عليه في عينيه؟ أنت تقول ماشفى، لكن في   -عليه الصالة والسالم-ألنه قد يدعو له غير النبي 

 .ر مركب من شيئين، وهو كونه بصق ودعا، فال يدرى الشفاء بسبب البصاق أو بسبب الدعاءنه برئ بسبب أمإ
ت، ومسيلمة بصق في بئر ففار  -عليه الصالة والسالم-على كل حال هل ألحد أن يبصق في عين أحد؟ النبي 

ما يالبسه تحل وأن  -عليه الصالة والسالم-يعني هذا ما يشك فيه بالنسبة للنبي  ،بصق في بئر فغارت، فرق 
 .-عليه الصالة والسالم-فيه البركة 

كأن لم يكن به وجع، برأ فورًا، يعني األدوية قد يكون لها أثر وسبب ظاهر  ":فبرأ كأن لم يكن به وجع ودعا له،"
لم يكن به وجع، وليس في النفع، لكنها ليست فورية، بينما هذا األمر الذي أصاب عليًا في عينيه، برأ فورًا كأن 

 له أثر؛ ألن المرض قد يشفى لكن يبقى له آثار، وهذا كأن لم يكن به وجع، كأنه لم يصبه، فورًا.
على رسلك، يعني بأناة ورفق، لماذا؟ ألن الموطن والموقف  امض  ": ((على رسلك )انفذ)فقال: فأعطاه الراية، "

ال يتم إال مع الخفة، لكن النبي  جهاد قد يتطلب العجلة في تقدير بعض الناس، وأن مثل هذا األمرو  وهو حرب
ظن أنه ال يتم إال بهذا، فاألناة مطلوبة، والتأني ال شك أنه حتى في هذا الموضع الذي ي   -عليه الصالة والسالم-

العجلة من الشيطان، والرفق ما دخل في شيء إال زانه، والعجلة لن فهو الذي يحقق ما يراد بخالف العجلة، 
قد يقول قائل: إن هناك أشياء تفوت تحتاج إلى عجلة، نقول: إذا اقتضى األمر ذلك فال تؤثر في الواقع شيئًا، 

يحتاج إلى  اً ، إذا اقتضى األمر ذلك فال مانع، فمثاًل تجد إنسان[( سورة طـه84)] }َوَعِجْلُت ِإَلْيَك َربِ  ِلَتْرَضى{مانع، 
لن تقدم ولن تؤخر، لكن أنت سبب، والسبب  وإن كنت وبين يديك يتشحط، تريد أن تدرك إسعاف، صدمته سيارة،

 مأمور ببذله، فال مانع أن تستعجل إلى إيصاله من يسعفه، فاألمور تقدر بقدرها.
الساحة ما قرب من الدور قبلها، يعني قبل الحصون، قبل حصون  ":((حتى تنزل بساحتهم ))انفذ على رسلك"

 ما قرب من الدور.خيبر تنزل في األماكن الواسعة الفسيحة كالساحة وهي 
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وهذا هو الشاهد للترجمة، باب الدعاء إلى  ":((، ثم ادعهم إلى اإلسالم))انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم"
شهادة أن ال إله إال هللا، والدعاء إلى اإلسالم دعاء إلى شهادة أن ال إله إال هللا؛ ألنه ال يكون إال بها، ال يكون 

 إال بالشهادة.
))ادعهم إلى شهادة أن ال إله إال هللا، هناك في حديث ابن عباس في بعث معاذ:  ":اإلسالم(( ))ثم ادعهم إلى"

باللفظ المقرر وهو شهادة أن ال إله إال هللا، وأن محمدًا  : ))ادعهم إلى اإلسالم((هنا وأن محمدًا رسول هللا((
وأخبرهم ))"إلى آخره، وهنا قال:  يهم...(())فإن هم أجابوك لذلك فأخبرهم أن هللا قد افترض عل: كرسول هللا، هنا

ل في الحديث السابق، من الصالة والزكاة، ص   ن وف  ي   وهذا فيه إجمال ب  ": ((بما يجب عليهم من حق هللا تعالى
وأخبرهم بما يجب عليهم من حق هللا ))وبقية شرائع اإلسالم وإن لم تذكر إال أنها مطلوبة ويشملها قوله هنا: 

 ((.تعالى
من بيان للواجبات ليفعلوها، وبيان للمحرمات فيجتنبوها، والواجبات أشمل من أن  يعني في اإلسالم ":((يهف))"

أو غير أركان، وكذلك المحرمات أعم من أن تكون الشرك أو البدع والمعاصي والكبائر والصغائر  اً تكون أركان
 ؟وغيرها، نعم
 طالب:.......

هذه األمور مرتبة  ،الواو هنا قد تكون للترتيب، ال سيما وأنها جاءت مرتبة ))ادعهم إلى اإلسالم وأخبرهم((ال، 
 ؛في أحاديث أخرى، فتحمل عليها، ومنهم من يقول: أن تخبرهم جملة، أخبرهم بشرائع اإلسالم ثم ادعهم إليه

أن يدخلوا  ليدخلوا فيه على بينة، وهذا تعرضنا له في الدرس الماضي، ليدخلوا في اإلسالم على بينة أسهل من
 ارتدوا فتحتم قتلهم. همع شيء من الخفاء بحيث إذا تبينوا شيئًا ال يريدون

بيدهم الخيار يدخلوا أو ال يدخلوا في اإلسالم؛ ألن الكافر األصلي يمكن إقراره على دينه  يقول: أخبرهم، ليكون 
خبروا بما يجب عليهم من الم، ثم أ  بالجزية ال سيما وهم يهود، يقرون على دينهم بالجزية، لكن لو دخلوا في اإلس

 ن شخص دعي إلى اإلسالم فأسلم وشهد أن ال إله إال هللا، وأن محمداً م حق هللا تعالى، ثم رجعوا، يعني كم
، فعلى هذا يبين لهم ما يجب عليهم من حق هللا تعالى قبل أن يدخلوا في ، فلما طلب منه الختان ارتد  رسول هللا

يعني دفعة واحدة وهو مقتضى ": ((وأخبرهم بما يجب عليهم))ثم ادعهم إلى اإلسالم "ه: اإلسالم، يعني لذا قول
))ادعهم إلى شهادة أن ال إله إال هللا وأن الواو التي هي لمطلق الجمع، لكن في حديث ابن عباس السابق: 

تدعهم إال شرائع  يعني أمور مرتبة، ال تدعهم إلى الصالة، ال :محمدًا رسول هللا، فإن هم أطاعوك لذلك((
يتلفظوا بالشهادة، وليس معنى هذا أنهم غير مخاطبين بالصالة والزكاة وغيرهما ف اإلسالم إال بعد أن يستجيبوا

الذين من فروع اإلسالم قبل الدخول فيه، هم مخاطبون باألوامر والنواهي، عند جمهور أهل العلم خالفًا للحنفية 
 ؟شرط صحة هذه األمور هو اإلسالم، وأنها ال تصح إال من مسلم، نعميرون أنهم غير مخاطبين مطلقًا؛ ألن 

 .طالب:.......
يعني غلب على الظن أنه إذا قيل له: اختتن يرتد، هل نترك هذا األمر إلى أن يستقر اإليمان في قلبه، ويخالط 

 بشاشته قلبه، نعم؟
 .طالب:.......
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ن له أثر في الصالة، وأن وضوءه ال يصح إال بالختان، ن الختا، لكن إذا قلنا إ ننتظر لتحصيل مصلحة أعلى
 ؟فيكون أثره عظيمًا في إسالمه؛ ألن الختان له أثر في الصالة، والصالة لها أثر في أصل اإلسالم، نعم

 طالب:.......
 إيه.+

 طالب:.......
 الذي معنا ......خبر هذا ال

معناه أنك ال  ذافه إن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم((ف))، االخبر األول أمور مرتب بعضها على بعض، انتهينا منه
 .تخبرهم حتى يشهدوا أن ال إله إال هللا، هذا مقتضى حديث ابن عباس في قصة بعث معاذ إلى اليمن

هناك ال تخبرهم حتى يشهدوا أن ال  ))ثم ادعهم إلى اإلسالم وأخبرهم((الحديث الذي معنا حديث سهل بن سعد، 
نى ذاك أن إخبارهم أو مطالبتهم بالصالة ال يعني إخبارهم بها قبل ذلك؟ ألنه قال: إله إال هللا، وهل مع

 .))فأعلمهم أن هللا قد افترض عليهم((
 طالب:.......

فإن وأن محمدًا رسول هللا، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال هللا ))الخبر األول حديث ابن عباس 
 ((افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلكقد هللا  هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن

ال تخبرهم بالزكاة حتى يستجيبوا للصالة، وال تخبرهم بالصالة حتى يشهدوا أن ال إله إال هللا، أمور مرتب بعضها 
 ":))وأخبرهم((": ("))ثم ادعهم إلى اإلسالم وأخبرهم بما يجب عليهم من حق هللا تعالى فيه(على بعض، وهنا: 

ثم أخبرهم، والواو لمطلق الجمع ال تقتضي الترتيب، وهناك فيه ترتيب، هل نقول: إن هذه الواو قد تأتي  :ما قال
ن للترتيب كما في آية الوضوء، بدالئل أخرى، وهنا للترتيب بدالئل أخرى كما في آية الوضوء؟ أو نقول: ال، بي   

كلمة  ":))ادعهم إلى اإلسالم(( ،ما يجب عليهم فيه، على أن مما يجب عليهملهم، ادعهم إلى اإلسالم وأخبرهم ب
إجمالية يعني يا أيها القوم أسلموا، كيف نسلم؟ أخبرهم بما يجب عليهم من حق هللا تعالى بأن يشهدوا أن ال إله 

إجمال،  ":اإلسالم(( ))ادعهم إلىإال هللا، ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة كما في حديث معاذ فيحمل عليه؛ ألن 
كيف نسلم؟ اشهدوا أن ال إله إال هللا، ثم بعد ذلك إذا شهدوا أن ال إله إال هللا، أعلمهم أن هللا، فتلتئم األحاديث، 

 ؟وتتفق بعضها مع بعض، نعم
 طالب:.......

ها الناس يا أي ":))ادعهم إلى اإلسالم((، حتى المجمل اآلن فيه ما يوحي بإمكان حمله على الحديث األول
كيف أسلم؟ يفسره حديث معاذ، اشهد أن ال إله إال هللا، إن  ":))أسلم تسلم(( ، يقول لهرقل:))أسلم تسلم((أسلموا، 

هللا افترض عليك خمس صلوات، إنه افترض عليك زكاة؛ ألن كلمة ادعهم إلى اإلسالم كلمة مجملة كيف يتم 
 ثم يخبروا بأنه يجب عليهم خمس صلوات، ثم يخبروا بأنهم هم إلى اإلسالم؟ بأن يشهدوا أن ال إله إال هللاؤ دعا

 ؟عليهم زكاة، نعم
 .طالب:.......
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ال شك أن حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن متأخر عن حديث سهل بن سعد؛ ألن حديث سهل سنة 
فالعمل عليه، بأن سبع من الهجرة، وحديث معاذ سنة عشر أو تسع، فهو بعده، وهو أيضًا مفسر لما جاء مجماًل 

 ؟يخبروا بالشرائع بالتدريج، األهم فاألهم، األعظم فاألعظم من شعائر اإلسالم، نعم
ذهب إلى بلد  -رضي هللا عنه-ومعاذ  ........يختلف عن -رضي هللا عنه-طالب: بعث معاذ 

 فبهذا جاء األمر؟......معين
 ني إذا قالوا: نعم نريديع ، وأخبرهم بما يجب عليهم(())ادعهم إلى اإلسالم ؟لكن كيف يتم امتثال األمر اإلجمالي

نسلم، لكن كيف نسلم؟ نقول: اشهدوا أن ال إله إال هللا، فإذا تلفظوا بالشهادتين نخبرهم أن الصالة واجبة، أن 
 ثم يصلون وهكذا. ،ثم يعلمون الوضوء ،نعلمهم الوضوء كما هو معمول اآلن به، يلقنون الشهادة

يم المقدمات، يعني ما يجب للصالة قبلها، وهذا هو األصل؛ ألن الشروط ال بد من تحققها بعضهم يباشر بتعل
قبل المشروط، يعني إذا دعاهم إلى اإلسالم ولقنهم الشهادة إذا كانوا قد لبسوا ما ال تصح الصالة به، أمرهم أن 

وضوء عند جمع من أهل العلم يعلمهم الوضوء، والفوغير ذلك من شروط الصالة، بما في ذلك الوضوء،  ،يلبسوا
ختتان ال اللب منهم اأنه غلب على ظنه أن هؤالء إذا ط  أو ال يتم إال باالختتان، فال بد أن يختتنوا، لكن لو قدر 

 .، ال سيما الكبير ال يطيق االختتان، وإن كان إبراهيم اختتن وهو ابن ثمانين سنة، الناس يتفاوتون طيقونهي
ال يعني أنهم ال يطالبون بالصالة  :ذا الحديث بالحديث الذي قبله، ومثل ما قلناوعلى كل حال يمكن توضيح ه

حتى يشهدوا أن ال إله إال هللا أنهم غير مخاطبين بفروع اإلسالم، فالجمهور على أنهم مخاطبون بفروع اإلسالم 
رط؛ ألنهم ال تصح منهم لعدم تحقق الش ؛والحنفية يرون أنهم غير مخاطبين مطلقاً  ،سواًء كانت أوامر أو نواهي

 وال تصح منهم حال كفرهم، فما معنى تكليفهم بها؟ ها، وال يطالبون بها إذا أسلموا،لو فعلو 
كونها ال تصح منهم لفقد الشرط، فالصالة ال تصح بغير طهارة وإن كان مسلمًا، فالشرط ال يصح إال بعد تقدم 

نأمره بالصالة،  وال، ًا في وقت الصالة ما نقول له صل   المشروط، يلزم على قول أبي حنيفة أننا إذا وجدنا شخص
إنما نأمره بالوضوء، لماذا؟ ألن الصالة ال تصح إال بالوضوء، فال نأمره بالصالة حتى يتحقق الشرط، كما هنا ال 

 يؤمر بالصالة، ال يؤاخذ بالصالة ال يكلف بالصالة حتى يسلم، هذا من الزم قول الحنفية.
رى أنهم مطالبون بالنواهي دون األوامر؛ ألن النواهي يتصور الكف عنها حال كفره، وأما من أهل العلم من ي

 بالنسبة لألوامر فال يتصور أن يفعلها حال كفره.
والجمهور يوافقون الحنفية على أنهم ال يطالبون بها قبل أن يسلموا وال تصح منهم، وال يؤمرون بقضائها إذا 

 .أسلموا
 طالب:.......

معنى التكليف؟ على قول الجمهور، التكليف هو من أجل زيادة عذابهم في اآلخرة، فيعذبون على أصل إذن ما  
ُنْطِعُم  َوَلْم َنكُ * َقاُلوا َلْم َنُك ِمَن اْلُمَصلِ ينَ * }َما َسَلَكُكْم ِفي َسَقرَ ويعذبون أيضًا على فروع الدين،  ،اإليمان

 ني ما الذي جعلهم يعذبون؟ تركهم لهذه الفروع إضافة إلى األصل.يع ،[( سورة المدثر44 - 42)] اْلِمْسِكيَن{
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يعني من أداء الفرائض واجتناب النواهي، أداء الفرائض  ":))وأخبرهم بما يجب عليهم من حق هللا تعالى(("
رك من بواجباتها وشروطها وأركانها، واجتناب النواهي جملة وتفصياًل، فاألوامر يؤتى منها المستطاع، والنواهي تت

 ه.))إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه((غير ثنيا، 
فعل األوامر واجتناب النواهي مجموع األمرين ما يعبر عنه بالتقوى، التقوى فعل األوامر واجتناب النواهي،  

: اجتنبوا ما ما قال جتنبوه(())إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاالحديث المفصل: 
 ال؟ استطعتم، صحيح أو

وال يتصور العجز عن تركها، نعم قد تكون النفس غالبة ويخاصم ويجادل وينازع  ألن النواهي يتصور تركها،
، ال يعذر، ))فاجتنبوه((نفسه وشيطانه، ثم قد تغلبه فيكون غير مستطيع لمقاومة النفس والشيطان، لكن ومع ذلك 

 يعذر. اليقول: ما استطعت؟ ال،  ؟نفسه والشيطان يعذر إذا غلبته
َ َما اْسَتَطْعُتْم{الشطر الثاني داخل في التقوى، وفي التقوى  َ َما ، [( سورة التغابن16)] }َفاتَُّقوا َّللاَّ }َفاتَُّقوا َّللاَّ

ة، والشق الثاني الذي هو معناه أن فعل األوامر الذي هو الشق األول من التقوى مربوط باالستطاع :اْسَتَطْعُتْم{
َ َما اْسَتَطْعُتْم{اجتناب النواهي مربوط باالستطاعة،  فالتقوى عبارة عن فعل األوامر واجتناب النواهي، ، }َفاتَُّقوا َّللاَّ

َ َما اْسَتَطْعُتْم{وإال ال؟ طيب  يحصح والتقوى كما تكون بفعل المأمورات تكون بترك المحظورات،  }َفاتَُّقوا َّللاَّ
َ َما اْسَتَطْعُتْم{}فَ  ))إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن يشمل األمرين، وفي الحديث:  اتَُّقوا َّللاَّ

 هل معنى هذا أن المنهي عنه مربوط باالستطاعة ألن التقوى معلقة باالستطاعة، أو ال؟ شيء فاجتنبوه((
 .طالب:.......

، هذا لم يستطع [( سورة النحل106)] }ِإَّلَّ َمْن ُأْكرَِه َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِباإِليَماِن{ ؛المكره على فعل المحرم غير مؤاخذ
َ َما يقول:  -جل وعال-بصدد ترك محظور، لم يستطع ترك المحظور؛ ألنه مكره، وهللا  وهو }َفاتَُّقوا َّللاَّ

وهذا يدل على ، ))إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه((وما ال يستطيعه اإلنسان ال يؤاخذ عليه، والحديث:  ،اْسَتَطْعُتْم{
عظم شأن ارتكاب المحرمات، وأنه أعظم من ترك المأمورات، وبهذا قال اإلمام أحمد صراحة؛ ألن فعل 

تعليق  من غيرالمأمورات مربوط باالستطاعة، معلق باالستطاعة، ترك المحظورات بدون ثنيا، حسم، 
التقوى، أما من حيث التفصيل فالمنهي عنه يجب تركه جملة وتفصياًل باالستطاعة إال من حيث اإلجمال في 

 من غير ثنيا.
 شيخ اإلسالم يرى أن ترك المأمور أعظم من فعل المحظور، هاه؟

 طالب:.......
أعظم من فعل المحظور، ويستدل على ذلك بأن معصية آدم فعل محظور، ومعصية إبليس ترك مأمور، ظاهر 

 ر؟ ظاهر دليله، لكن هل هذا القول أو الذي قبله يقبل على اإلطالق؟ هاه؟دليله وإال ما هو بظاه
 طالب:.......

يعني هل األمر بالصالة مثل  ،نعم بحسب القوة في المأمور والقوة في المحظور، يعني اآلثار المترتبة واآلثام
ت الخمس مثل األمر بصالة العيد األمر بزكاة الفطر مثاًل؟ أو األمر بالزكاة مثل زكاة الفطر، أو األمر بالصلوا

 عند من يقول بوجوبها؟ ال، األوامر متفاوتة كما أن النواهي متفاوتة.
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ورجح بعض أهل العلم من المعاصرين قول شيخ اإلسالم وانتصر له، يترتب على هذا، يعني القول باإلطالق له 
ا بيضاء ما غيرها، الحالق فاعل لوازم، له لوازمه، لو أن شخصًا حالق للحيته وشخص معفي للحيته، لكنه

؟ على قول شيخ اإلسالم وقول من ينصره اأعظم ذنب اأيهم ))غيروا((لمحظور، والذي لم يغير تارك لمأمور، 
 وهو ال يغيرها.
 طالب:.......

، ال بد من هذا الكالم، كما أن القول اآلخر إطالق العكس بغير تقييد من الزم ..لكن إذا أطلق من غير تقييد
 تقييد.ال

 طالب:.......
 كيف؟

 طالب:.......
 .هذا بال شك، حتى في مفرداته

 طالب:.......
 الرجال أفضل من النساء.

 طالب:.......
تفضيل الجنس غير، لكن يبقى أنه من لوازمه أن من حلق لحيته أسهل ممن أعفاها ولم يغيرها، ولذلك إطالق 

ول، وال في القول الثاني؛ ألننا ننظر هذا المأمور وما يقابله من القواعد بهذه الطريقة غير سائغ، ال في القول األ
محظور، والمسألة عند التزاحم، أنت في طريقك إلى المسجد ألداء صالة الجماعة وهي واجبة، في طريقك بغي، 

فعل  أووعلى رأسها ظالم، ما تدخل المسجد حتى تقع عليها، أيهما أعظم؟ ترك المأمور وهو صالة الجماعة 
مثاًل في طريقك  ،أيسر بكثيرو لمحظور؟ ال شك أن فعل المحظور أعظم، وأشد، لكن لو كان المحظور أسهل ا

إلى المسجد سوق فيه نساء متبرجات، وأنت مأمور بغض البصر تقول: ال أستطيع، هل تقول: أرتكب المحظور 
ل تحتاج إلى موازنة؛ ألن اإلنسان ؛ ألن هذه المسائ؟وأنظر إلى النساء وأروح أصلي في الجماعة أو أرجع، أترك

بصدد أن يكسب ال أن يخسر، ولذلك بعض الناس يقول: أنا، أنا ال أعتمر، لماذا؟ ألني إذا اعتمرت ارتكب 
يعني قد أخسر في سفري هذا، بعض المحظورات من نظر إلى نساء متبرجات، والمسألة مكاسب وخسائر، 

؛ ألني أنا ما أقدر أعتمر، وال أحج نفالً  :خسائرك، وهللا تقولفي المندوبات لك أن تنظر في مصالحك و  نقول:
 أتعرض لكذا، وكذا، لكن حج الفريضة يمكن تترك الفريضة تقول: إني قد أقع في محظور؟

س، ما عذروا، وإن كانت الفتنة قد تقع لبعض النا [( سورة التوبة49)] }َوِمْنُهم مَّن َيُقوُل اْئَذن لِ ي َوََّل َتْفِتنِ ي{ال، 
وعلى رأسها ظالم  اً لكن في الفرض ال يعذر أحد، اللهم إال إذا وجد مثل ما ضربنا المثال أن في الطريق بغي

 يجبر الناس على الوقوع فيها.
من أداء للفرائض على الوجه الشرعي، والنهي عن تعدي  ":))وأخبرهم بما يجب عليهم من حق هللا تعالى(("

 .هآخر  الحدود التي حدها هللا تعالى إلى
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}َوََّل َتْجَعُلوْا َّللا َ أما غير المهمة: و قسم، وفيه جواز الحلف من غير استحالف على األمور المهمة،  ":((فوهللا))"
َْيَماِنُكْم{  .، أما بالنسبة لألمور المهمة فينبغي الحلف عليها؛ ألهميتها[( سورة البقرة224)] ُعْرَضة  ألِ 

أن يقسم على البعث في ثالثة مواضع من كتابه، في  -الصالة والسالم عليه-نبيه  -جل وعال-وقد أمر هللا 
في سورة سبأ و ، [( سورة يونس53)] }َوَيْسَتنِبُئوَنَك َأَحقٌّ ُهَو ُقْل ِإي َوَربِ ي{ :اآلية الثالثة والخمسينفي سورة يونس 

اَعُة قُ في اآلية الثالثة:  ، وفي التغابن في اآلية [( سورة سبأ3)] ْل َبَلى َوَربِ ي{}َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا ََّل َتْأِتيَنا السَّ
، ثالثة مواضع أمر هللا نبيه أن يقسم [( سورة التغابن7)] }َزَعَم الَِّذيَن َكَفُروا َأن لَّن ُيْبَعُثوا ُقْل َبَلى َوَربِ ي{السابعة: 

 ،حلف على الكالمتردد فإنه ي  بها على البعث، فإذا وجدت الحاجة والمخاطب بصدد أن يكون لديه شيء من ال
 ؟لكن ال بد أن يكون هذا األمر مهمًا، فالحلف على األمور المهمة مشروع، نعم

 طالب:.......
 ؟ماذاعلى 

 طالب:.......
 ؟الخالف فيها، نعم ثرما في مانع، ألهميته، الفتاوى المهمة التي يك

 .طالب:.......
 يجوز الحلف على غلبة الظن.

إسكان ب :))من حمر(( ":((خير لك من حمر النعم))" اً واحد رجالً  ((":دي هللا بك رجال  واحدا  ألن يه))فوهللا "
م ر جمع حمار، مر الميم، النعم، حمر جمع ح م ر، الن عم، وهذا خطأ في الكلمتين، ح  اء، وبعض الناس يقول: ح 

ر فهو جمع أحمر، حمراء من الن عم، من اإلبل ا م   لتي هي أنفس األموال عند أهلها.والن عم جمع نعمة، وأما ح 
قد  -رحمه هللا تعالى-يدوكون، هذا تفسير كلمة وردت في الحديث، وعادة البخاري ، يخوضون أي: : "يدوكون "

يفسر كلمة غريبة في الحديث، وقد يفسر كلمة في القرآن، ليست في الحديث ألدنى مناسبة؛ ألنه مر نظيرها في 
 فسر هذه الكلمة ولو لم ترد في الباب.في حديث، فيأو في أثر، أو  ،ترجمة
 :-رحمه هللا تعالى-يقول 

 يعني هذا الباب فيه مسائل :"فيه مسائل"
عليه -بل هي طريقه هو  ":-صلى هللا عليه وسلم- ه رسول هللااألولى: أن الدعوة إلى هللا طريق من اتبع

، [( سورة يوسف108)] َّللا ِ َعَلى َبِصيَرٍة َأَنْا َوَمِن اتََّبَعِني{}ُقْل َهِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى ومن اتبعه،  -الصالة والسالم
، الدعوة إلى هللا على بصيرة، وهي أيضًا -عليه الصالة والسالم-هذه طريقته وجادته وعادته  :{}ُقْل َهِذِه َسِبيِلي

م أنهم يدعون الناس، طريقة من اتبعه من الصحابة والتابعين، ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين، هذه طريقته
يدعون الناس على ما تلبسوا به من هذه النعمة التي هي أعظم النعم وهي شهادة أن ال إله إال هللا، يدعو إلى ما 
يعمل به، ومن الناس من يعمل من وال يدعو، ومن الناس من يدعو وال يعمل، وهاتان الطائفتان ليست على 

واحد ال لجمع بين األمرين، فإذا لم يحصل ال بد من ا :كن هل نقول، ل-عليه الصالة والسالم-طريقته وسبيله 
هل  هو المتعين، لكن من عمل، ولم يدع  و يحصل الثاني، أو نقول: األصل الجمع بين األمرين، وهو الواجب، 
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؛ ألن هديه العمل والدعوة، عمل -عليه الصالة والسالم-على هدي النبي  ستألنك ل ؛نقول له: اترك العمل
 بصيرة، والدعوة على بصيرة؟على 

 .-عليه الصالة والسالم-لتكون على سبيله  نقول: اعمل واحرص على الدعوة؛
يقابله من يدعو وال يعمل، من يأمر الناس بالبر وينسى نفسه، أهل العلم ال يشترطون في الداعي وال في اآلمر 

عو الناس إلى الخير وال يعمل به، وإذا رأوه والناهي أن يكون معصومًا، نعم جاء التحذير وجاء التشديد فيمن يد
آمركم بالمعروف وال أفعل، وأنهاكم عن المنكر  ،في النار قالوا: إنك كنت تدعونا وتنهانا وتأمرنا، قال: نعم

أن يدعو بغير عمل، وال أن يعمل من غير دعوة، بل يدعو  -عليه الصالة والسالم-وأفعل، فهذا ليس من هديه 
لكن أهل العلم يقولون: الجهة منفكة وهو مطالب باألمرين، مطالب بالعمل ومطالب بالدعوة، إلى ما يعمل به، 

فإذا تخلف أحدهما ال يلزم من ذلك تخلف الثاني، ويؤجر على أجر دعوته ولو تخلف عمله أو قصر في العمل 
لى الجد، يعني حال ما لم يكن في دعوته مستهزئًا، يعني بعض الناس يأمر لكنه إلى االستهزاء أقرب منه إ

 ؟مزاولته للمعصية يأمر بالمعروف وينهى عن هذه المعصية، نعم
 .طالب:.......

حلق لحيته برضاه نفس المعصية، يعني يجتمع شخصان على كرسي حالق، وكل منهما يزاول هذه المعصية ت  
، هذا ناهي بجد ..حلق اللحيةوبطوعه واختياره، يلتفت على زميله يقول: إن حلق اللحية حرام، اتق هللا يا فالن 

، يعني في مستهزئاً  مستهزئ بال شك، لكن قد يتصور من مرتكب الذنب أن ينهى عنه وال يعد   ؟مستهزئ  أو
بعض الناس يدخن ويقول: أنا ال أستطيع أترك الدخان، حاولت مرارًا  ،، مثل الدخانالمعاصي التي لها ضرر

المعصية  ال تدخن، يعني هذا قد يتصور منه، بخالف من يزاول وجاهدت ال أستطيع، لكن أنت يا أخي اتق هللا
 .بإمكانه أن يتركها فوراً 

التنبيه على  ":دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه ألن كثيرا  من الناس لو ؛الثانية: التنبيه على اإلخالص"
الناس يزعم أنه يدعو  هو يدعو إلى هللا، وعلى بصيرة؛ ألن بعضهاه؟  اإلخالص؛ ألنه إذا كان على بصيرة

إلى هللا، لكن مع ذلك في قرارة نفسه يدعو الناس إلى نفسه، وسمع شخصًا يعظ الناس، فقال له: من أنت، قال: 
يعرف؛ ألنه قال: التنبيه  ابن فالن، قال: أنت ابن اعرفوني، إذا تكلم اإلنسان اتجهت األنظار إليه، فهو يريد أن

؛ ألن كثيرًا من الناس لو دعا إلى الحق فهو [( سورة يوسف108)]  َعَلى َبِصيَرٍة{}َأْدُعو ِإَلى َّللا ِ  على اإلخالص،
يدعو إلى نفسه، وهذا أمر فيه طرفان، فيه طرفان: الطرف األول: من يستغل كل مناسبة، أما بالنسبة إلى 

ناس يستغل كل بعض ال -عليه الصالة والسالم-ويدعو إلى هللا، هذه سبيل النبي  -جل وعال-المخلص هلل 
مناسبة من أجل أن يعرف في هذه المناسبة، يقابله شخص يصلي مع جماعة كبيرة في مسجد لمدة شهر، ومع 
ذلك ال يعرفه أحد وهو من أهل العلم، هذا دليل على أنه قصر في مجال الدعوة، كالهما مذموم، يعني كونه 

 مذموم؟ أو عرف، ممدوحيمضي شهر على عالم يصلي مع جمع من الناس وال ي  
، ويقول: أنا لست ممن يقول ممن يدعو إلى نفسه، ولست ممن يعرفوني، أنا ئاً أنه ما قدم لهم شي على دليلهذا 

ر مثل ابن يعرفوني، وال يأصلي خفية، وأخرج خفية، نقول: ال، هؤالء يحتاجون ما عندك من علم، لكن ال تص
ن العالم، وهناك أماكن يتعين فيها البيان، ودين هللا تصير مثل الذي يصلي بحيث ال يعرف؛ ألن الناس يحتاجو 
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 ،عرف، ووراء ذلك أن يخدموسط بين هذا وهذا، بين من يستغل كل مناسبة من أجل أن ي   -سبحانه وتعالى-
وبين من يصلي أو يخالط الناس مدة طويلة وال يعرفه منهم أحد، هذا دليل على تقصيره وأنه ال فرق بينه وبين 

 العامة.
 :.......طالب

 ؟ ماذا نعمل
 طالب:.......

لكن ما يتأخر في وقت البيان، الخفي الحفي حينما ال تدعو الحاجة إلى البيان؛ ألن كاًل من الطرفين  نعم،
غير حاجة، لمناسبة أو لغير إلى  يعتريه ما يعتريه، كون اإلنسان يستغل كل مناسبة لحاجة تدعو إلى ذلك أو

ن يعرف فيقدر ويصدر في ان مخلصًا فليبشر بالخير العظيم، وإن كان من أجل أمناسبة، هذا ال شك أنه إن ك
 خدم وتقضى حوائجه، هذا شيء آخر، هذا من يدعو الناس إلى نفسه.المجالس وي

، فالذي -عليه الصالة والسالم-البصيرة من الفرائض؛ ألنها سبيل النبي  ":الثالثة: أن البصيرة من الفرائض"
، وعلى غير -عليه الصالة والسالم-ة وعلى غير علم، فإنه على غير سبيله وغير هديه يدعو على غير بصير 

عليه -سنته مما يدل على أن البصيرة أمر الزم؛ ألن الدعوة من غير بصيرة على غير هديه وعلى غير سبيله 
 .-الصالة والسالم

-جل وعال-دعوة غيره معه تنقص هلل  ألن ":تنزيه هلل تعالى عن المسبةأنه الرابعة: من دَّلئل حسن التوحيد "
، وأنه يوجد في الوجود من يساويه، من يصلح أن يكون -جل وعال-، الذي يدعو مع هللا غيره هذا متنقص هلل 

 ندًا له ومثياًل وشبهًا له، هذا تنقص.
اقترن بها  عن المسبة التي -جل عال-التوحيد تنزيه هلل  ":تعالى الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسبة هلل"

 هذا الشرك.
، يعني [( سورة يوسف108)] }َوَما َأَنْا ِمَن اْلُمْشِرِكيَن{ ":إبعاد المسلم عن المشركين ،السادسة: وهي من أهمها"

منهم، إذا كثر سواد  د  هم ع  يعلن البراءة من الشرك وأهله، ويفارقهم ببدنه وقلبه؛ لئال يحسب منهم، إذا كثر سواد  
 نهم، ولذا وجبت الهجرة على المسلم من بالد الشرك إلى بالد اإلسالم.م د  المسلمين ع  

 إلى آخره. ((..))فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال هللا ":السابعة: كون التوحيد أول واجب"
التي هي أوجب الواجبات وأعظم فرائض الدين بعد  ":يبدأ به قبل كل شيء حتى الصالة هالثامنة: أن"
 شهادتين.ال
بدليل أن الراوي جاء بهذا مرة، وبهذا  ":معنى شهادة: أن َّل إله إَّل هللا ((أن يوحدوا هللا))التاسعة: أن معنى: "

 مرة مما يدل على أن معناهما واحد.
وهو َّل " -من اليهود والنصارى -الذي دعي إلى هللا فاستجاب  ":العاشرة: أن اإلنسان قد يكون من أهل الكتاب"

ال يعرف ال إله إال هللا، لكونه ممن عاش على التحريف لكتاب هللا ولكالمه، ودعا معه غيره، ال  :"يعرفها
من حيث النظر أو من حيث التطبيق، سواًء كان ال يعرف معناها وما تقتضيه وما  ايعرفها، سواًء كان ال يعرفه
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مع هللا غيره، كما حصل من اليهود و من ذلك لكنه بحال التطبيق ال يطبق ذلك فيدعو  ئاً تتطلبه، أو يعرف شي
 فيأتي بما ينقضها. ":أو يعرفها وَّل يعمل بها، "النصارى 

))فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم، فإن هم أطاعوك لذلك  ":الحادية عشرة: التنبيه على العلم بالتدريج"
 هذا تدرج وتدريج في التعليم. فأعلمهم((

 بدأ بالشهادتين ثم الصالة ثم الزكاة. ":الثانية عشرة: البداءة باألهم فاألهم"
وهذا مصرف من المصارف الثمانية،  ))تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم(( ":الثالثة عشرة: مصرف الزكاة"

ويجوز صرف الزكاة لمصرف واحد خالفًا للشافعية الذين يقولون: ال بد من أن تعم جميع المصارف الثمانية 
 .-جل وعال- المنصوص عليها في كتاب هللا

 من أين؟  ":الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم"
 .))إنك تأتي قوما  أهل كتاب((طالب: 

نعم، يعني إذا كان أهل الكتاب والتنصيص على أنهم أهل كتاب وإخباره بأنهم أهل كتاب ليأخذ األهبة لهم، 
 نهم من أهل الكتاب.وليعرف ما عندهم من شبه ليكشفها، وهذه فائدة التنصيص على كو 

ن الزكاة كما شرعت : إألنها تضر باألغنياء، ومثل ما قلنا سابقاً  ":الخامسة عشرة: النهي عن كرائم األموال"
))فإياك وكرائم  يضًا فيها عدم إهدار حظ األغنياءدفعًا لحاجة الفقراء ومالحظة لهم من قبل الشارع هي أ

 .أموالهم((
 ألنها ال ترد، ويكون اتقائها باتقاء الظلم. ": مظلوم.السادسة عشرة: اتقاء دعوة ال"
 .))فإنها ليس بينها وبين هللا حجاب(( ":السابعة عشرة: اإلخبار بأنها َّل تحجب"
 ":الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات األولياء من المشقة والجوع والوباء"

وفي  -عليه الصالة والسالم-وفي تبوك، ومعهم النبي  ،لغهم في خيبربلغوا من المشقة مب "من المشقة":
د، ووباء، وأمراض، ومع ذلك صبروا وال يصبر اإلنسان على هذه األمور يمشقة وجوع وبرد شدهم األحزاب، بلغ

ما  -جل وعال-إال لما يرجو مما هو أعظم منها، وهذه من أدلة التوحيد؛ ألنه لو لم يكن على حق في توحيده هلل 
 صبر على هذه األمور.

 ،))يفتح هللا على يديه(( ((..))رجل يحب هللا ":من أعالم النبوة ((ألعطين الراية))التاسعة عشرة: قوله: "
 من أعالم النبوة.إلى آخره علم  ((ألعطين الراية))
 .فإنه برئ في الحال، كأن لم يكن به وجع ":لعشرون: تفله في عينيه علم من أعالمها أيضا  "ا
))يحب هللا ورسوله، ويحبه هللا وذلك مأخوذ من قوله:  ":-رضي هللا عنه-: فضيلة علي الحاديُة والعشرون "

 .ورسوله((
عليه الصالة -ألن النبي  ":الثانية والعشرون: فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح"

هذا الفتح بقدر اهتمامهم بإعطاء الراية، الراية التي فيها أن ما فرحوا ب ))يفتح هللا على يديه((بشرهم،  -والسالم
 من أعطيها فإنه يحبه هللا ورسوله.
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جالس في مكانه، ما  -رضي هللا عنه-علي  ":الثالثة والعشرون: اإليمان بالقدر، لحصولها لمن لم يسع لها"
كلهم يرجو أن  -لصالة والسالمعليه ا-لما أصبحوا هرعوا إلى النبي  ،جاء وال سعى، بينما سعى لها غيره

لم يسع وأعطي، فهذا إيمان بالقدر، فهي مقدرة لعلي  -رضي هللا عنه-يعطاها، فهؤالء سعوا ولم يعطوا، وعلي 
 .-رضي هللا عنه-بن أبي طالب 

 ،ةيعني توجيه نبوي لجميع القواد أن يلزموا التؤدة واألنا ":((على رسلك))الرابعة والعشرون: األدب في قوله: "
وأن يتركوا الطيش والعجلة ال سيما في مثل هذه المواطن التي قد يغفل فيها اإلنسان عن تفكيره وعمله الذي كان 

 يعمله في حال السعة.
، فإن لم يستجيبوا يعني فقاتلهم، ))فادعهم إلى اإلسالم(( ":الخامسة والعشرون: الدعوة إلى اإلسالم قبل القتال"

 اإلسالم من الصالة والزكاة وغيرها. وإن أجابوك فأخبرهم بشرائع
الذي هو القتال، مشروع لمن دعي قبل ذلك؛ ألن النبي  ":السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك"

سالم.أغار على بني المصطلق وهم غار   -عليه الصالة والسالم-  ون؛ ألنه سبق أن دعاهم إلى اإل 
 وجه االستدالل؟  ما ":((أخبرهم بما يجب عليهم))قوله: السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة، ل"

 
 ؟لدعوة بالحكمةا

 طالب:.......
 بالحكمة أخبرهم بما يجب، يعني ال تخبرهم بكل شيء من فرائض وسنن، لكن أخبرهم اآلن بما يجب، 

 واترك النوافل إلى وقت مناسب.
 ":الثامنة والعشرون: المعرفة بحق اإلسالم"

 ؟طالب: بحق هللا
 من أداء للفرائض واجتناب للنواهي. ))أخبرهم بما يجب عليهم من حق هللا تعالى((نعم، هذا منصوص عليه، 

، رجل واحد ألن يهدي هللا بك رجاًل واحداً ))فوهللا  ":التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يده رجل واحد"
 .(خير لك من حمر النعم(

 ، الحلف على الفتيا وأعم من ذلك األمور المهمة يحلف عليها، فوهللا ":ى الفتياالثالثون: الحلف عل"
 على األمور المهمة ولو لم يستحلف.

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،وهللا أعلم
 .طالب:.......

 فيها؟ ماذا
 طالب:.......

 يأخذ حكمه.كل ما دل وأعلم عن مكان المقاتلين ال شك أنه 
 طالب:.......

 على كل حال بحسب منفعته.
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 طالب:.......
 على إيش؟

 طالب:........
 ؟يجب عليك، نعم :، وفي رواية))الق عنك شعر الكفر واختتن((

 طالب:.......
 إذا بين في موضع واحد ال يلزم بيانه في كل موضع.

 طالب:.......
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 رحيمبسم هللا الرحمن ال

 (8شرح كتاب التوحيد )
 الشيخ/ عبد الكريم الخضير

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 سم.
 ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،الحمد هلل رب العالمين

 اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجالل واإلكرام.
 :-رحمه هللا تعالى-قال شيخ اإلسالم 

ِهُم اْلَوِسيَلَة وقول هللا تعالى: ، باب تفسير التوحيد وشهادة أن َّل إله إَّل هللا }ُأوَلِئَك الَِّذيَن َيْدُعوَن َيْبَتُغوَن ِإَلى َربِ 
ـا َتْعُبـُدونَ }َوِإْذ َقاَل ِإْبـَراِهيُم أِلَِبيـوقوله:  [( سورة اإلسراء57)] {َرْحَمَتهُ  َوَيْرُجونَ  َأيُُّهْم َأْقَربُ  مَّ * ِه َوَقْوِمـِه ِإنَِّنـي َبـَراء مِ 

ـن ُدوِن َّللا ِ{وقوله:  ،[( سورة الزخـرف27 - 26)] ِإَّلَّ الَِّذي َفَطَرِني{ ( سـورة 31)] }اتََّخُذوْا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم َأْرَباب ا مِ 
 .[( سورة البقرة165)] َأنَدادا  ُيِحبُّوَنُهْم َكُحبِ  َّللا ِ{ }َوِمَن النَّاِس َمن َيتَِّخُذ ِمن ُدوِن َّللا ِ وقوله:  ،[التوبة

 ...((من قال: َّل إله إَّل هللا))أنه قال:  -صلى هللا عليه وسلم-وفي الصحيح عن النبي 
 طالب:.......
 والتي بعدها.

 .{}اتََّخُذوْا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهمْ طالب: 
 طيب.

عبد من دون من قال: َّل إله إَّل هللا وكفر بما يُ ))أنه قال:  -عليه وسلمصلى هللا -وفي الصحيح عن النبي 
 .((-عز وجل-هللا، حرم ماله ودمه، وحسابه على هللا 

 وشرح هذا الترجمة: ما بعدها من األبواب.
 فيه مسائل:

 فيه أكبر المسائل وأهمها: وهي تفسير التوحيد، وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة.
فيها بيان أن هذا هو الشرك ف اإلسراء، بيَّن فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، منها: آية
 األكبر.

، وبين أنهم لم يؤمروا من دون هللاومنها: آية براءة، بيَّن فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا  
 طاعة العلماء والعباد في غير المعصية، َّل شكال فيه:ع أن تفسيرها الذي َّل إإَّل بأن يعبدوا إلها  واحدا ، م

 دعاؤهم إياهم.
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( سورة 27 - 26)] ِإَّلَّ الَِّذي َفَطَرِني{* ِإنَِّني َبَراء مِ مَّا َتْعُبُدونَ }للكفار:  -عليه السالم-ومنها قول الخليل 
ة: هي تفسير شهادة أن َّل فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه المواَّل، [الزخرف

 .[( سورة الزخرف28)] }َوَجَعَلَها َكِلَمة  َباِقَية  ِفي َعِقِبِه َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن{إله إَّل هللا. فقال: 
ذكر أنهم  ،[( سورة البقرة167)] }َوَما ُهم ِبَخاِرِجيَن ِمَن النَّاِر{ومنها: آية البقرة في الكفار الذين قال هللا فيهم: 

ولم يدخلهم في اإلسالم، فكيف بمن أحب الند  على أنهم يحبون هللا حبا  عظيما  ون أندادهم كحب هللا، فدل يحب
 هللا؟!. ولم يحبَّ  ! وكيف بمن لم يحب إَّل الند وحدهأكثر من حب هللا؟

ه ودمه، حرم مال من دون هللامن قال: َّل إله إَّل هللا وكفر بما يعبد )): -صلى هللا عليه وسلم-ومنها قوله 
فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما  للدم  ؛وهذا من أعظم ما يبيِ ن معنى )َّل إله إَّل هللا( ((وحسابه على هللا

والمال، بل وَّل معرفة معناها مع لفظها، بل وَّل اإلقرار بذلك، بل وَّل كونه َّل يدعو إَّل هللا وحده َّل شريك له، 
َّل ر بما يعبد من دون هللا، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله و بل َّل يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكف

 .فيالها من مسألة ما أعظمها وأجلها، وياله من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع، دمه
أما ، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ،الحمد هلل رب العالمين

 :-رحمه هللا تعالى-مؤلف اإلمام المجدد بعد: فيقول ال
ومن ذلك كتب التفسير  ،التفسير من الفسر وهو الكشف والبيان :"باب تفسير التوحيد وشهادة أن َّل إله إَّل هللا"

تفسير البخاري، وال شرح القرآن،  :، ما يقالحالشر  خص ذلك بالقرآن وما عداه لكالم هللا تعالى، مع أن العرف 
 .اأهل العلم درجوا عليه، وإن كان المعنى متقارب هذا اصطالح عند

 هل رأيتم شرحًا لكتاب هللا؟ شرح كتاب هللا لفالن؟ أو تفسير البخاري لفالن؟
 -جل وعال-التفسير بما يتعلق بكتاب هللا  واالصطالح عند أهل العلم خص ال، المعنى متقارب، لكن العرف

 رآن وما يتعلق به بهذا اللفظ دون غيره.والشرح بكالم غيره، ولعلهم رأوا أن يفرد الق
يعني بيان كلمة التوحيد والمراد به، وال شك أن : "باب تفسير التوحيد": -رحمه هللا تعالى-هنا يقول المؤلف 

من هذه الحيثية يقال: تفسير ال إله إال هللا، وإذا أريد فكلمة التوحيد: ال إله إال هللا، هي من كالم هللا في كتابه، 
م عنها على أنها جملة مستقلة هي عنوان للدخول في اإلسالم يقال: بيان معنى هذه الكلمة وشرح هذه الكال

بناًء على المعنى األصلي لمعنى كلمة تفسير، وهي  ؛: تفسير التوحيد-رحمه هللا-الكلمة، وهنا يقول المؤلف 
 الشرح والبيان والتوضيح.

تعطف شهادة أن ال إله إال هللا على التوحيد، والتوحيد إنما يكون الواو هذه العاطفة  ":تفسير التوحيد وشهادة"
 ال؟ من عطف الشيء على نفسه، أو مغايرة؟أو بال إله إال هللا، فالعطف هنا للمغايرة 

شهادة أن ال إله إال هللا هي التوحيد، ويعطف األلفاظ المترادفة على بعض، فألفى قولها كذبًا ومينا، المين هو 
 .الكذب

 األديـــــــــــــــــــــــم لراهشـــــــــــــــــــــــيه  فقـــــــــــــــــــــــدمت
 

 فـــــــــــــــــألفى قولهـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــذبًا ومينـــــــــــــــــا 
 

 ؟هو من عطف الشيء على نفسه، نعم
 طالب:.......
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 هاه؟
 طالب:.......

 هو؟ ما
 طالب:.......

 اإلفراد ال ما يلزم، هذا فهم ، لكن التفسير والشرح كلمتان متقاربتان، المراد منهما توضيح الكالم وبيانه من حيث 
 تفسير.ومن حيث الجمل، هذا ال

 طالب:.......
لك، قد تفسر كلمة، وقد ال، الشرح في الغالب إنما يطلق على التفصيل، على شيء من التفصيل، والتفسير كذ

 نفس الشيء.تفسر جملة، 
اللغة وألفوا  عطف المترادفات، أواًل: الترادف في اللغة أثبته كثير من أهل العلم، وألفوا فيه، أثبته كثير من علماء

ن أو كلمات في لغة العرب بمعنًى واحد من كل وجه، إنما ال بد أن يوجد ا؛ ألنه ال يوجد كلمتاه بعضهمفيه، ونف
بعض الفروق، وهناك كتاب في الفروق اللغوية ألبي هالل العسكري، ال يستغني عنه طالب علم، يعني تقرأ 

الجلوس والقعود يقال:  لفظين، فمثالً ثم بعد ذلك تجد أن هناك فرقًا بين ال ،اللفظين على أنهما ال فرق بينهما
مترادفان، يعني فال يجلس فال يقعد، ومنهم من يقول: بينهما فرق، بأن الجلوس ال بد أن يكون من قيام، والقعود 

 .ولو من اضطجاع
 ينظر إلى هذه المالحظ الدقيقة بين األلفاظ، ومن نفاه لحظ هذه لترادف في اللغة من أثبته كأنه لماالمقصود أن 

المالحظ ونفى أن يكون هناك ترادف من كل وجه؛ ألنه حينئذ يكون في لغة العرب فضول، يمكن أن يستغنى 
 .عن بعض اببعضه

، افروق اولو رجعت مثاًل إلى كتاب الفروق ألبي هالل العسكري في القسم والنوع والصنف والضرب، وجدت بينه
 وإن كانت يستعمل بعضها في مكان بعض.

ن التوحيد لفظ يشمل األنواع الثالثة، توحيد إالتوحيد، وشهادة أن ال إله إال هللا، قد يقول قائل:  هذه الكلمة لفظ
الربوبية واأللوهية واألسماء والصفات، وشهادة أن ال إله إال هللا، فيها توحيد األلوهية وإن تضمن والتزم األنواع 

وهو في توحيد األلوهية، فيكون من عطف الخاص  األخرى، لكن هي في األصل: ال إله ال معبود بحق إال هللا،
على العام، وشهادة أن ال إله إال هللا، معطوفة على التوحيد التي هي مجرورة باإلضافة، باب تفسير التوحيد 

 وشهادة أن ال إله إال هللا.
 ال إله إال هللا(( ))أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا:وكلمة اإلخالص التي هي الغاية للكف عن قتال المخالفين، 

 :ال إله موجود إال هللا، لكن الواقع يرد هذا التقدير، وإله :ومعناها ال معبود بحق إال هللا، وبعض المتكلمين يقدر
 ال تأتي بمعنى فاعل، وتأتي بمعنى مفعول.ع  ف  

، ال إله بمعنى اسم بعض المتكلمين يقول: إنها بمعنى اسم الفاعل ال إله، ويجعلون ذلك في إثبات توحيد الربوبية
 ،الفاعل ويفسرونها بالخالق والرازق والصانع إال هللا، كما أنها تأتي هذه الصيغة ويراد بها اسم المعبود، المألوه
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، فنفت جميع ما يعبد من ودون -سبحانه وتعالى-اسم المفعول، ال إله، يعني ال معبود، وال مألوه، بحق إال هللا 
 ه للعبودية واأللوهية؟هللا، نفت وجوده أو استحقاق

ُقوَن{ التي تعبد من دون هللا موجودة،نفت االستحقاق، ال الوجود، وإال فاألرباب  ، [( سورة يوسف39)] }َأَأْرَباٌب مَُّتَفرِ 
مَّا َتْعُبُدوَن{  .[( سورة الزخرف26)] }ِإنَِّني َبَراء مِ 

مسلط على المعبود بحق، وهذا  (ال إلهـ)النفي ب إلى قيام الساعة، ومع ذلك ، ومازالت موجودةفالمعبودات موجودة
 باستحقاق هذه العبودية.  دالمتفر  -سبحانه وتعالى-ال يوجد، والمثبت بإال هو هللا 
: وقول هللا؟ على التوحيد، ماذاشهادة: الشهادة معطوفة على  ":وقول هللا تعالى"وشهادة أن َّل إله إَّل هللا، 

 ؟ماذاحيد، وقول هللا، معطوف على شهادة معطوف على التو  ؟معطوف على
أو معطوفة على  "،؟{}ُأوَلِئكَ وشهادة أن َّل إله إَّل هللا، وباب قول هللا تعالى:  باب تفسير التوحيد"يعني 

 ؟التوحيد، باب تفسير التوحيد، وتفسير قول هللا تعالى؟ نعم
 طالب:.......

 .ةال، هو فسر التوحيد، فسر شهادة أن ال إله إال هللا باآلي
، وقال فالن، فهو يعطف -عليه الصالة والسالم-في البخاري كثيرًا ما يقول: باب كذا، وقول هللا تعالى، وقوله 

فهل نقول: باب  ،الترجمة ولذلك يجوزون الرفع في مثل هذه الصور، على أن الواو استئنافية فيقطع عما قبله
بناًء على أنها معطوفة على تفسير، والعطف على نية  الى؛ إله إال هللا، وقول هللا تعتفسير التوحيد وشهادة أن ال

 هاه؟ تكرار العامل، فكأننا قلنا: باب تفسير التوحيد وشهادة أن ال إله إال هللا، وتفسير قول هللا تعالى؟
 طالب:.......

أو أنه  ؟ىالتوحيد، وكلمة التوحيد، وتفسير قول هللا تعال :يعني هل هي جمل متعاطفة باب تفسير هذه الكلمات
 باب لتفسير التوحيد وشهادة أن ال إله إال هللا، وباب لقول هللا تعالى؟

 طالب:.......
 ال، هو فسر التوحيد باآلية.

 طالب:.......
 هاه؟

 طالب:.......
 ، ال، هو ساق اآلية تفسيرًا للترجمة، تفسيرًا للتوحيد، وكلمة التوحيد.نعم

 طالب:.......
 لتوحيد، فهي معطوفة على تفسير.اآلية وما يليها تفسير ل

ِهُم اْلَوِسيَلَة َأيُُّهْم َأْقَربُ }أولئك وقول هللا تعالى: " المشركون  ":[( سورة اإلسراء57)] {الَِّذيَن َيْدُعوَن َيْبَتُغوَن ِإَلى َربِ 
م من يعبد تنوعت معبوداتهم فمنهم من يعبد األشجار، ومنهم من يعبد األحجار، ومنهم من يعبد األصنام، ومنه

جن، المقصود أن المالئكة، ومنهم من يعبد بعض الرسل، ومنهم من يعبد بعض األولياء، ومنهم من يعبد ال
فإذا عبدوا ملكًا أو رسواًل كالمسيح، هذا المعبود هل يملك لنفسه شيئًا؟ هو معبد مذلل هلل المعبودات متنوعة، 



 157 

ِهُم اْلَوِسيَلةَ } يعني المدعوين {الَِّذيَن َيْدُعونَ }أولئك  ،تعالى  -جل وعال-يعني يتقربون إلى هللا  {َيْبَتُغوَن ِإَلى َربِ 
بأنواع العبادة، يتقربون إليه بما يرضيه، فإذا كان هؤالء المعبودين يعبدون هللا ويتقربون إليه، يبتغون إليه الوسيلة، 

 ون هللا؟عبدون من ديبتغون إليه القرب بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، فكيف ي  
 فهم يرجون رحمة هللا ويخافون عذابه، ومادام هذا وضعهم، يعني فإنهم ال يعبدون إال هللا، فلماذا تشركون؟

فأثبت العبادة للمدعوين ونفى عنهم الشرك، وأنهم يتقربون إلى هللا بما يحب، ومن أعظم ذلك توحيده وإفراده 
 عبدون من دون هللا؟.باأللوهية، فكيف ي  

الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين: "أي أولئك الذين يدعوهم  -رحمه هللا تعالى-ح يقول الشار 
زير، أهل الشرك ممن ال يملك كشف الضر وال تحويله من المالئكة واألنبياء والصالحين كالمسيح، وأمه، والع  

ِهُم اْلَوِسيَلَة َأيُُّهْم }فهؤالء دينهم التوحيد، وهو بخالف من دعاهم من دون هللا، ووصفهم بقوله:  َيْبَتُغوَن ِإَلى َربِ 
ب التوحيد، ر  فيطلبون القرب من هللا باإلخالص له، وطاعته فيما أمر، وترك ما نهاهم عنه، وأعظم الق   {َأْقَربُ 

عفوه  جب عليهم العمل به والدعوة إليه، وهذا الذي يقربهم إلى هللا، أي إلىو ه ورسله، وأءالذي بعث هللا به أنبيا
 ".[( سورة اإلسراء57)] }َوَيْرُجوَن َرْحَمَتُه َوَيَخاُفوَن َعَذاَبُه{ورضاه، ووصف ذلك بقوله: 

كيف  ذي ال يملك لنفسه الضر وال النفععبدون من دون هللا؟ اليعني إذا كان هذا واقع هؤالء المعبودين فكيف ي  
تقرب إليه دون هللا وحيده وإخالص العبادة له، فكيف ي  ب إلى هللا بتتقر  إذا كان ي   ؟يطلب لكشف الضر وجلب النفع

 ؟ -عز وجل-
ِهُم اْلَوِسيَلَة َأيُُّهْم َأْقَرُب{" قدم المعمول؛ ألنه يفيد الحصر، يعني ال يعبدون ": }ُأوَلِئَك الَِّذيَن َيْدُعوَن َيْبَتُغوَن ِإَلى َربِ 

 ، تقديم المعمول إلرادة الحصر.[( سورة الفاتحة5)] َنْعُبُد{ }ِإيَّاكَ في سورة الفاتحة:  -جل وعال-غيره، كما في قوله 
 وجه الشاهد من اآلية أو المطابقة بالنسبة لآلية مع الترجمة أن صنيع هؤالء المدعوين هو التوحيد، لماذا؟

 .ألنهم يدعون هللا، يدعون هللا يعني يعبدونه
ِهُم اْلوَ }" ى ربهم بما يتوسلون به مما يقربهم إليه، ويتنافسون في ذلك، أيهم أقرب يبتغون إل": {ِسيَلةَ َيْبَتُغوَن ِإَلى َربِ 

 .-جل وعال-إلى هللا 
جل -فإذا كانوا يعبدونه ويتنافسون في عبادته، وأعظم ما يتعبد به الرب  ":}َوَيْرُجوَن َرْحَمَتُه َوَيَخاُفوَن َعَذاَبُه{"

هللا، فالمطابقة والمناسبة من هذه الحيثية وإن استشكل  التوحيد، المترجم عنه بكلمة التوحيد ال إله إال -وعال
 بعضهم إيراد اآلية تحت هذه الترجمة.

قد يقول قائل: هناك نصوص أوضح من هذه اآلية، وبعضهم قال: إن المناسبة استخراج المناسبة والمطابقة بين 
المالئكة واألنبياء واألولياء،  اآلية والترجمة فيه تكلف، لكن إذا عرفنا حال المعبودين من صالحي الخلق من

يرجون أيهم أقرب، يتنافسون في ذلك،  :أي }َوَيْرُجوَن َرْحَمَتُه َوَيَخاُفوَن َعَذاَبُه{، يدعونه ،هؤالء يتقربون إلى هللا
 التوحيد. -جل وعال-ومن أعظم ما يقربهم إلى هللا  -جل وعال-ويتوسلون بما يقربهم إلى هللا 

 . [(27 - 26)] ِإَّلَّ الَِّذي َفَطَرِني َفِإنَُّه َسَيْهِديِن{* ِإْبَراِهيُم أِلَِبيِه َوَقْوِمِه ِإنَِّني َبَراء مِ مَّا َتْعُبُدونَ }َوِإْذ َقاَل وقوله: 
يقول ألبيه وقومه، يصارحهم، وال يجاملهم،  -عليهم الصالة والسالم-إبراهيم الخليل أفضل الخلق بعد محمد 

 منهم ومن معبوداتهم.يتبرأ  :{ِإنَِّني َبَراء}
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اسمه: آزر، كما هو منصوص عليه في القرآن، وإن كان جمهور المؤرخين يقولون:  ":{}َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم أِلَِبيهِ "
إبراهيم بن تارح، أو تارخ، يعني عجب من المؤرخين، المسألة منصوصة في القرآن، ويختلفون فيها، يعني في 

، لأحد يشك، وفي التواريخ تجد يوسف بن راحي الك أحد أنه ابن يعقوب؟ نعم؟ كتب التاريخ يوسف يعني هل يش
 هاه؟

 طالب:.......
على كل حال الشيء المنصوص في القرآن ال ينبغي أن يختلف فيه، ال ولو عبر عنه بلغة أخرى، وهذه التواريخ 

تارخ، أو تارح، ويوسف بن  نه ابن: إبلغة العرب، صنفها العرب بلغتهم، ومع ذلك يقولون في نسب إبراهيم
 ل!!راحي

 ؟، نعم-جل وعال-اجتهاد، منصوصة في كتاب هللا  أوباستنباط  ليستإن هذه األسماء منصوصة يعني 
 طالب:.......

 ، ماذا وراء هذا البيان؟[( سورة األنعام74)] }َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم أَلِبيِه آَزَر{لكن 
 طالب:.......

  هاه؟ اسم؟ ،علم أووصف،  أو، والمسيح لقب -عليه السالم-ه األصلي عيسى المسيح معروف أن اسم
 طالب:.......

 ؛هو منصوص عليه اسمه المسيح عيسى بن مريم، ومع ذلك يقولون: اسمه عيسى ولقبه المسيح، وسمي بذلك
ون االصطالح ، يعني كألنه يمسح األرض، أو ألنه ال أخمص له، ممسوح القدمين، مع أنها ال تحتمل تأويالً 

الشرعي في هذه األلفاظ يخالف االصطالح المعمول به عند أهل فن من الفنون، هل نطبق االصطالح أو نطبق 
من حيث العرف اللغوي قد يقال: إنه وصف، لكن من األوصاف ما يمكن أن يسمى به ويكون  ؟اللفظ الشرعي

 ؟علمًا، نعم
 طالب:.......

 ؟له أسماء، نعم -عليه الصالة والسالم-يكون له أكثر من اسم، النبي  نعم،
 طالب:.......

 هاه؟
 طالب:.......

 .[( سورة األنعام74)] }َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم أَلِبيِه آَزَر{اسمه نكتل ال، ال 
 طالب:.......

 سمى ولده نكتل. شخص يوجد، فرق، ماذا؟، ال
 طالب:.......

 ال، ال.
 طالب:.......

 الكالم ليس بصحيح. 
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 كتل هذا جواب الطلب، أو جواب شرط مقدر، إن ترسله معنا نكتل.ن
 طالب:.......

 من الكيل إيه. نعم
وبدون أدنى مجاملة؛ ألن هذا باب ال يحتمل المجاملة، الباب باب إسالم  ":{}َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم أِلَِبيِه َوَقْوِمهِ "

 البراءة وإعالن البراءة من الشرك و أهله. وشرك، توحيد وشرك، إسالم وكفر، ما يحتمل، وال بد من
ال بد من البراءة من الشرك وأهله، والوالء والبراء باب  ":{}َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم أِلَِبيِه َوَقْوِمِه ِإنَِّني َبَراء مِ مَّا َتْعُبُدونَ "

 معروف في الدين وشأنه عظيم، وال يتم اإليمان إال به.
 ، ويتبرأ مما تبرأ هللا منه.-جل وعال-هللا  ال بد أن يتولى من تواله

تفسير لـ)ال إله(، فكل  {ِإنَِّني َبَراء مِ مَّا َتْعُبُدونَ }في قوله:  ":{ِإَّلَّ الَِّذي َفَطَرِني* ِإنَِّني َبَراء مِ مَّا َتْعُبُدونَ }"
َفِإنَُّه }خلقني وابتدأني،  :{ي َفَطَرِنيِإَّلَّ الَّذِ }، -جل وعال-المعبودات منفية، ومتبرأ منها إال ما استثني، وهو هللا 

 .َسَيْهِديِن{
، فإنه سيهديه، وال يملك -جل وعال-فنفى العبادة وتبرأ من جميع المعبودات، ثم أثبتها للذي فطره وهو هللا 

َ َيْهِدي َمن يَ ، -جل وعال-الهداية أحد إال هللا  ، [( سورة القصص56)] َشاء{}ِإنََّك ََّل َتْهِدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلِكنَّ َّللاَّ
 .-سبحانه وتعالى-فالهداية بيده 

ِإنَِّني َبَراء }، كلمة، [( سورة الزخرف28)] }َوَجَعَلَها َكِلَمة  َباِقَية  ِفي َعِقِبِه{يقول الحافظ ابن كثير في قوله تعالى: 
 جعلها كلمة {ِإَّلَّ الَِّذي َفَطَرِني* مِ مَّا َتْعُبُدونَ 

 وكلمــــــــــــة بهــــــــــــا كــــــــــــالم  قــــــــــــد يــــــــــــؤم  .................................
 

 شاعر لبيد: اليعني الكلمة تطلق ويراد بها الكالم، كلمة التوحيد ال إله إال هللا، وأصدق كلمة قالها 
 كـــــــــل شـــــــــيء مـــــــــا خـــــــــال هللا باطـــــــــل

 

 ............................... 
 وهي الكلمة، هذه: أي" :[( سورة الزخرف28)] ة  ِفي َعِقِبِه{}َوَجَعَلَها َكِلَمة  َباِقيَ يقول ابن كثير في قوله تعالى: 

 به يقتدي ذريته في دائمة جعلها" هللا إال إله ال" وهي األوثان، من سواه  ما وخلع له، شريك ال وحده هللا عبادة
 يعني إليها.  {َيْرِجُعونَ  َلَعلَُّهمْ }، إبراهيم ذرية من هللا هداه  من فيها

 .: ال إله إال هللا، إلى قيام الساعة، لكن منهم من اجتالته الشياطين، وعبد مع هللا غيرهيقول من ذريته في يزال الو 
 وهذه فيها تفسير مطابق لكلمة التوحيد، لشهادة أن ال إله إال هللا. ":}ِإَّلَّ الَِّذي َفَطَرِني َفِإنَُّه َسَيْهِديِن{"
}اتََّخُذوْا َأْحَباَرُهْم  ":[( سورة التوبة31)] َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرَيَم{ ْم َأْرَباب ا مِ ن ُدوِن َّللا ِ }اتََّخُذوْا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنهُ وقوله: "

إننا ال نعبدهم، نحن ال نعبد  اتم، قال لما سمع هذه اآلية:لما أسلم عدي بن ح :{َوُرْهَباَنُهْم َأْرَباب ا مِ ن ُدوِن َّللا ِ 
))أليسوا يحرمون الحالل فتطيعونهم؟ أليسوا يحلون : -عليه الصالة والسالم-لنبي األحبار والرهبان، فقال له ا

 تلك عبادتهم. ))فتلك عبادتهم((قال: بلى، قال:  الحرام فتطيعونهم؟((
لحكم والتشريع، في ا ،جعلوهم شركاء هلل في الحكم والتشريع ":{}اتََّخُذوْا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم َأْرَباب ا مِ ن ُدوِن َّللا ِ "

جل -وهل هذا من باب األلوهية أو الربوبية؟ نعم؛ ألنه قال: أربابًا، ما قال آلهًة، ما قال اتخذوهم آلهة، إنما قال 
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ة ناقضم فهل في هذا تفسير لـ)ال إله إال هللا( أو أنه ،{}اتََّخُذوْا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم َأْرَباب ا مِ ن ُدوِن َّللا ِ : -وعال
 توحيد الربوبية، نعم؟ل

 طالب:.......
لهذه اآلية،  -عليه الصالة والسالم-يعني من حيث اللفظ في اآلية، والتفسير تفسير النبي  ))فتلك عبادتهم((

يعني اتخاذهم أربابًا من دون هللا، ال شك أن الشتريك في الحكم والتشريع، تشريك في الربوبية، لكن إن هم 
عبدوهم من  {}اتََّخُذوْا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم َأْرَباب ان هللا، فعبدوهم من دونه، يعني كأنه قال: اعتقدوهم أربابًا من دو 

ولذا بعضهم يستدرك على الشيخ إيراد هذه اآلية في  في الربوبية واأللوهية؛ فيجتمع في هذا الشرك، دون هللا
 كوهم في التشريع.واآلية إنما تدل على أنهم شر  تفسير ال إله إال هللا، التي مفادها توحيد األلوهية، 

، ))فتلك عبادتهم((عبدوهم من دون هللا، ويؤيد ذلك قوله:  {}اتََّخُذوْا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم َأْرَباب الكن إذا قلنا التقدير: 
سالم، وإذا قلنا بهذا ؛ ألنه حديث عهد باإلإن هذا من جهله بمعنى العبودية وهو يقول: ما عبدناهم، أو نقول:

ن اآلية تنفي التشريك في الربوبية وتوحيد الربوبية متضمن : إالتقدير، قلنا: إن اآلية مطابقة للترجمة، ولو قلنا
لتوحيد األلوهية، فمن أشرك في الربوبية أشرك في األلوهية؛ ألنه ال يمكن أن يشرك في الربوبية ويعترف بتوحيد 

 ، قد يشرك في توحيد األلوهية ويعتقد توحيد الربوبية كما كان عليه مشركو قريش.األلوهية، لكن العكس موجود
يعني واتخذوا المسيح ابن مريم ربًا يعبدونه  ":َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرَيَم{ َأْرَباب اِمْن ُدِن هللا }اتََّخُذوْا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم "

تر به أو يتقى به عندهم ال، مكشوف، تكشف، وليس من باب ما يس تحتاج إلى المن دون هللا، وحال النصارى 
الرب عندهم يسوع، واإلشكال في استخدامهم هذه الكلمة )الرب(، وبعض المسلمين يتلقفها ويرددها وال يدري أن 

مائة اإلله يسوع، إنما يقولون: الرب، وفي كتاب من كتبهم مطبوع منذ أربع :ها؛ ألنهم ال يقولون ءها ما وراءورا
وكسر، لكن بداًل من أن يقول ميالدية، يقول: من وقت  سنة، في أوروبا قالوا في خاتمته: طبع سنة ألف وستمائة

 علوًا كبيرًا. نسأل هللا العافية، تعالى هللا عما يقولون ، التجسد اإللهي
َ ُهَو اْلَمِسيُح ابْ  وجاء من دون هللا، اً فالنصارى اتخذوا المسيح إله ، منصوص [( سورة المائدة17)] ُن َمْرَيَم{}ِإنَّ َّللا 

َ َثاِلُث َثاَلَثٍة{ عليه في كتابنا،   .[( سورة المائدة73)]}ِإنَّ َّللا 
النصوص، ولذا هم كفار، وكذلك  االمقصود أن شرك النصارى في الربوبية وفي األلوهية تظافرت على نقلهف

ل اإلجماع على ذلك، والخالف الذي تقدم ذكره هل اليهود، كلهم كفار، ومن شك في كفرهم كفر، بل بعضهم ينق
ثالث هللا يطلق على أهل الكتاب أنهم مشركون، أو ال يطلق عليهم؟ ال شك أن هذا شرك، حينما يقولون: إن 

أو كفار باإلجماع لكن فيهم  ،ثالثة، ال شك أنه شرك، يعني من أعظم أنواع الشرك، لكن هل يقال: هم مشركون 
نهم مشركون، وإنما يقال فيهم : إأنه ال يقال ذكرناها سابقًا، وذكرنا أن الحافظ ابن رجب قررمسألة الشرك، هذه 

شرك، يعني وليس هذا من باب التقليل من شأن كفرهم، ومخالفتهم ألنواع التوحيد، لكن الكالم فيما يترتب عليه 
 من أحكام عملية.

 طالب:.......
 ؟ابن رجب، نعم
 طالب:.......
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}َلْم فيه إشكال،  ليسن من شك في كفرهم كفر إجماعًا، هذا إ :جماع، حتى قال جمع من أهل العلمهم كفار باإل
، فقالوا: إن العطف عطف مغايرة، ومنهم من [( سورة البينة1)] َيُكِن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َواْلُمْشِرِكيَن{

م بشأن الخاص، فأهل الكتاب مشركون، والشرك ظاهر يقول: ال، إنه من عطف العام على الخاص لالهتما
عندهم، الشرك ما فيه خفاء، لكن هل هو شرك بمعناه األعم في جميع عباداتهم وطقوسهم، أو أنهم عندهم شرك 

وإن لم يكونوا مشركين؟ األثر العملي ما فيه إال مسألة النكاح مثاًل، نكاح نسائهم، وتحريم المشركات وأنهم ال 
، ومن قال: إنهم مشركون، قال: األصل تحريم اً لى مخصص؛ ألنهم ليسوا بمشركين، وإن كانوا كفار يحتاجون إ

 .[المائدة سورة( 5)] {اْلِكَتابَ  ُأوُتواْ  الَِّذينَ  ِمنَ  َواْلُمْحَصَناتُ }نكاح نسائهم، ووجد المخصص، 
كما يقرر أئمة الدعوة أنه وقع فيها كثير من متأخري  :{ُدوِن َّللا ِ  ْم َأْرَباب ا مِ ن}اتََّخُذوْا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنهُ  هذه اآلية:

هذه األمة، تجد من يحرم الحالل، ويتبعه فئام من الناس، وتجد من يحل الحرام ويتبعه فئام من الناس، نعم 
 طاعة والة األمر أمر مقرر في الشرع، وجاءت بها النصوص التي ال يمكن تأويلها وال ردها، نصوص قطعية

 في الكتاب والسنة، ومع ذلك الطاعة بالمعروف، ال يجوز أن يطاعوا فيما يحرمه هللا مما يحلونه أو العكس.
 ومن أطاعهم في هذا كان له نصيب من هذه اآلية، وسواًء كان من والة األمور الذين هم الحكام أو من العلماء.

هل العلم، ثقة بهم، وعندهم إذعان للرهبان الذين وال سيما العوام عندهم شيء من اإلذعان ألال شك أنها النفوس 
هم العباد، يحسنون بهم الظن كثيرًا، فإذا قالوا شيئًا قالوا: هم أعرف منا، ال شك أن فرض العامي التقليد، الذي 
ال يعرف الحكم فرضه سؤال أهل العلم، لكن إذا عرفوا أن هذا العالم إنما يتبع هواه، ويتبع مصالحه، ويحرم ما 

هللا، ثم عرف هذا المتبع أن متبوعه كذلك وأطاعه بعد ذلك ال شك أنه داخل في اآلية،  حرمما  لحل هللا، ويحأ
إذا كان عن جهل، وهذا من أهل العلم وهو مأمور بسؤال أهل العلم، وال يظهر له غير ذلك، فوزره وإثمه أما 

بأحكام هللا وشرع هللا، ثم يقلده ال سيما إذا كان  على من أفتاه، وأضله، لكن اإلشكال فيمن يعلم أن هذا ال يلتزم
العالم  تبعبعض العامة يتتبعون مثل هذه الفتاوى؛ ألنها توافق ما في أنفسهم، فتجده مرة يفذلك نابعًا عن هوى، 

الفالني، ومرة يتبع العالم الفالني، فإذا قيل له: عليك دم، راح يسأل غيره، عله أن يجد من يقول له: ال شيء 
 .كليع

 ذهب إلى من لعله يرخص له في فيها وإذا قيل له: أن هذه الشركة مختلطة تتعامل بمحرمات ال يجوز المساهمة
شيء من ذلك، ال شك أن مثل هذا تالعب بالدين، ودخول في هذه اآلية، إذا تبعه بتحليل الحرام أو تحريم 

 الحالل.
 طالب:.......
عالم ثقة به على أنه عالم، وما حصل عنده أدنى تردد في صحة هذه ، إذا لم يستطع، وتبع الطهو إذا لم يفر 

الفتوى من هذا العالم هذا ما عليه شيء؛ ألن فرضه سؤال أهل العلم، فاإلثم كله على من أضله، عليه وزر فتواه 
يء منه، ولم يصر في نفسه ش علمووزر من عمل بها، أما إذا عرف أن هذا العالم خالف أهل العلم الذين هم أ 
 من التوقف والتثبت، وتبع قوله؛ ألنه يوافق ما في نفسه، هنا نقول: إنه تبعه.

 طالب:.......
 ، هاه؟حط بينك وبين النار مطوع
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 طالب:.......
ْكِر نعم على كل حال العامي فرضه التقليد، ولـيس بإمكانـه إال سـؤال أهـل العلـم وقـد أمـر بـذلك،  }َفاْسـَأُلوْا َأْهـَل الـذِ 

، ال يسـتطيع أكثـر مـن ذلـك، لكنـه يسـتطيع أن يميـز بـين أهـل ه، هـذا فرضـ[( سـورة النحـل43)] ََّل َتْعَلُمـوَن{ ِإن ُكنُتمْ 
العلــم، ولــو بطريــق االستفاضــة، إذا اســتفاض بــين النــاس أن هــذا العــالم متبــع للهــوى، أو متســاهل بفتــواه، ال يجــوز 

 للعامي أن يقلده.
 ولـــــــــــيس فـــــــــــي فتـــــــــــواه مفـــــــــــت متبـــــــــــع

 

ـــــم  ـــــم يضـــــف للعل ـــــورع مـــــا ل ـــــدين ال  وال
 

هذا متبع لهواه ما اتبع أهل  ،أفتي بأن عليه دم ثم ذهب يبحث عن من يعفيه عن ذلك ،أما أن يتبع هواه ال بد، 
يثقون بمن اتصف بشيء من العبادة،  ،العلم، وأيضًا عامة الناس يثقون ال سيما من فيهم الصالح مع الجهل

نه له نصيب من التعبد، ال شك أن هذا محل ثقة من العامة، ولذا فالعالم ولو كان دون غيره في باب العلم إال أ
ل عليه فأراد أن يسأله قال: جاء حاجًا فسأل عن ابن عمر، فد   ،في صحيح مسلم لما جاء السائل إلى المدينة

عندي سؤال، قال: اذهب إلى ابن عباس، قال: ال، ذاك رجل مالت به الدنيا، ومال بها، معروف أن ابن عمر 
وعامة الناس يثقون بهذا النوع، بخالف من  شك أن أمره ظاهر في هذا، الاب العبادة وفي باب العمل في ب

قصر في هذا الباب، وال يظن بابن عباس أنه قصر، لكن في نظر العامي أن هذا أكثر عبادة، وإن كان مزاولة 
، ابن عباس عالم، اابن عمر عابدالعلم التي ال يقدرها العامي قدرها، أفضل من العبادة الخاصة، فهم رأوا 

كالهما عنده من العلم ما عنده، وعنده ما من العمل ما عنده، لكن هذا تميز بهذا الجانب، وذاك تميز بهذا 
الجانب، فلما قال له ابن عمر: اذهب إلى ابن عباس، قال: ذاك رجل مالت به الدنيا، ومال بها، يعني توسع في 

ر، وعامة الناس يثقون بمثل هذا، ولو كان أقل في باب العلم؛ ألنهم يرون شيء من المباحات بخالف ابن عم
أن هذا وإن لم يخرج عن دائرة المباح إال أنه ما دام توسع في أمور الدنيا فعنده شيء من التساهل، وذاك الذي 

لعلماء، ويتبعون حتاط باتباعه، فهم يتبعون هؤالء الم يتوسع هذا عنده شيء من التحري والتثبت فهو أولى أن ي  
 ؟في كتابه باسم الرهبان، نعم -جل وعال-هللا  أولئك العباد الذين عبر عنهم أو ذكرهم

 طالب:.......
 ؟ من أجل ماذاتأويل 

 طالب:.......
 هاه؟ تأويل سائغ؟
 طالب:.......

مأجور على كل  ذاههذا له أجر، إذا كان من أهل االجتهاد، إذا كان من أهل االجتهاد ف يعني اجتهد وأخطأ، ال،
))اتخذ الناس حال، أما إذا أول تبعًا لهواه فهذا هو المنصوص عليه، وهذا الذي يضل بسببه كثير من الناس، 

 . اًل فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا((ارؤوسًا جه
)من( هذه تبعيضية، يعني  ":[( سورة البقرة165)] }َوِمَن النَّاِس َمن َيتَِّخُذ ِمن ُدوِن َّللا ِ َأنَدادا  ُيِحبُّوَنُهْم َكُحبِ  َّللا ِ{"

ًا، إنما بعض الناس يتخذون من دون هللا أندادًا، واألنداد، األمثال ادليس جميع الناس يتخذون من دون هللا أند
 والنظراء.
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ا قال الصحابي: ما من صرف شيئًا من العبادة لغير هللا، فقد اتخذ هذا ندًا هلل، ولذا لم ":ُيِحبُّوَنُهْم َكُحبِ  َّللا ِ{}"
 .((؟))أجعلتني هلل نداً شاء هللا وشئت، قال: 

المحبة المقرونة بالتعظيم والذل والخضوع هي العبادة، وتصرفات المخلوقات كلها تابعة  ":ُيِحبُّوَنُهْم َكُحبِ  َّللا ِ{}"
بة إلى ما وراءه؛ ألنك للمحبة، لماذا تأكل؟ ألنك تحب الطعام، قد يقدم لك طعام ال تحبه فتأكله، فتنتقل المح

، إنما شربت ألنك تحب الماء، اً تحب البقاء، شربت لئال تموت من العطش، أنت تحب الماء ولو لم تكن عطشان
{وإذا كنت ال تحبه فأنت شربته لتبقى،   .[( سورة األنبياء30)] }َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍ 

 ك القلوب للعمل، وهناك محبة شرعية مقرونة بالتعظيم والذل والخضوعالمقصود أن هذه العبادة هي التي تحر 
 .، وال يجوز صرف شيء منها لغيره-جل وعال-تجوز إال هللا  هذه ال

من الناس وتبغض  اً إذا خلت عن ذلك بأن كانت محبة؛ ألنها محبوبة للمحبوب صارت شرعية، أنت تحب زيد
يعمل  نوله، ويحبه هللا ورسوله، فأنت أحببته في هللا، وعمرو ألنه ممممن يحب هللا ورس اً ، لماذا؟ ألن زيداً عمر 

فهذه  ،فأنت تبغضه في هللا، ومن أوثق عرى اإليمان الحب في هللا والبغض في هللا -جل وعال-ما يغضب هللا 
 .-جل وعال-هلل يم وذل وخضوع الذي ال ينبغي إال المحبة شرعية، لكنها غير مقرونة بتعظ

 اً لية، محبة جبلية، الوالد يحب الولد، والولد يحب الوالد، يحب الزوجة، ويحب كذا، ويحب أنواعهناك محبة جب
َهَواِت{من المال،  محبة جبلية وهي في األصل مباحة، إال إذا  ه، هذ[( سورة آل عمران14)] }ُزيِ َن ِللنَّاِس ُحبُّ الشَّ

بها بما يحبه هللا ورسوله فهو من هذه الحيثية إذا ترتب عليها التفريط بما يحبه هللا ورسوله، فإذا فرط بسب
 دمت على ما يحبه اإلنسان محبة جبلية.تعارضت الجبلية مع الشرعية ال تبين المحبة الشرعية إال إذا ق  

المقنطرة من الذهب والفضة، لكن إذا قدم هذه ات من النساء والبنين والقناطير فاإلنسان زين له حب الشهو 
 مره هللا به قلنا: إن محبته الشرعية عورضت بالمحبة الجبلية، فال يجوز له ذلك.األشياء على ما أ
 طالب:.......

 ين؟أ
 طالب:.......

كل أمر بقدره، كل أمر بقدره، كل حال األصل في األمر الذي يأتم به، إذا قدم هذا، وإذا قدم على األمر 
 ،فإذا كان اإلنسان محبًا لنوع من المال نعم، وهة،المستحب أتى بما يقابله وهو أنه تكون مثل هذه المحبة مكر 

عن حدها، وترك بسببها بعض الواجبات، ترك الوالدين الذين هم  ئدةللخيل، أو لإلبل، فصارت محبته زا امحب
بأمس الحاجة إليه، وصار يذهب إليها في نهاية كل أسبوع ويترك صالة الجمعة، نقول: إنه قدم هذه المحبة 

جبل اإلنسان على حب بعض  -جل وعال-رعية ودخل في المحرم، وإال فاألصل أن هللا الجبلية على الش
 األشياء.

ن حب الولد قد يجعل اإلنسان يفرط في بعض الواجبات، هذا الولد أصيب فحملته الشفقة إلى أن إلو قال قائل: 
م وات الوقت، هنا نقول: قد  ذهب به إلى المستشفى فترتب على ذلك فوات الصالة، إما فواتها مع الجماعة، أو ف

 المحبة الجبلية على المحبة الشرعية.
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أو يبحث عن كتب  اً شرعًا، مثل طالب علم يحب الكتب، وذهب ليشتري كتب حب  عى أنه ي  د  قد يكون هناك ما ي  
ة ترتب على ذلك إما سفر إلى بالد ال يجوز السفر إليها، أو إلى بلد أو في بلده وضاع بسببه صالفيريدها 

ألن اإلنسان  ا؛جماعة أو ترتب على ذلك محظور، أو سكت عن منكر رآه عند هذا البائع؛ ألن هذا يحصل كثير 
أنت تريد هذا النوع من  تريد هذه السيارة مثاًل،مثاًل معروض سيارة وأنت ف، ..الذي يرغب في شيء عند آخر

تظافرت فيها و ة آالف مثاًل، يعني اجتمعت السيارات وأعجبتك، وقلت: بكم، ذكر لك قيمة تنزل عن الواقع بعشر 
ما تنكر؟ ابتالء، بعض الناس يقول: لو  أوتنكر عليه  من كل وجه، ثم الجوال موسيقى، تريد أنأسباب المحبة 

أنكر عليه يمكن انصرف وترك وال باعها علي، وهذا في جميع السلع حتى في الكتب التي هي في األصل مما 
لم، إما أن يكون البائع يدخن، أو يكون نغمته موسيقى، أو مسبل، أو حليق، أو يستعان بها على تحصيل الع

غير ذلك من المحرمات، تجد اإلنسان ما ينكر عليه كله خشية أن تفوت هذه الفرصة، وال شك أن هذا قدح في 
 المحبة الشرعية.

علم تريد أن تنكر عليه، لكن األذان، وأنت طالب  يبيع وقتد الخبازين تجده عن أحيانًا على أوقات االصطفاف
أقول: هذه األمور ال  وتركك،الخبز ؛ ألنك لو تنكر عليه قفل نصيبك من أن تأخذ بعد تنكر عليه إال  الن كمي

بد من اعتبارها، أمور حساسة وتزاول يوميًا عند الناس، وفيها إيثار للمحبة الجبلية على الشرعية، وبقدر هذه 
 ؟بة الشرعية، نعمالمخالفة يكون الخدش في المح

 طالب:.......
يتراجع، بينكم مسكت يمكن لو ، يتراجعفي السيارة يمكن  يتراجع،البيت، قبل ما بالكتاب  وضعتيعني ألنك 

 تراجعت.قول: مجلس الخيار، ي
هذه أمور فيها صراع نفسي، وكثير من الناس يتساهل في هذه األمور، يتركها رجاء أن يحصل على ما أراد من 

كون مثل ت، وعلى اإلنسان أن ))من ترك شيئًا هلل عوضه هللا خيرًا منه((لدنيا، وهذا ال شك أن هذا خلل، أمور ا
 هذه األمور على باله، يقدم ما يحبه هللا، على ما يحبه ما تحبه نفسه، وهواه.

ِ{}َوِمَن النَّاِس َمن َيتَِّخُذ ِمن ُدوِن َّللا ِ َأنَدادا  ُيِحبُّوَنُهْم َكُحبِ  َّللا ِ "  ":[( سورة البقرة165)]  َوالَِّذيَن آَمُنوْا َأَشدُّ ُحبًّا لِل ِ 
-، لكنهم يحبون أندادهم مثل ما يحبون هللا -جل وعال-يعني أن هؤالء الذين أشركوا واتخذوا األنداد يحبون هللا 

ا في هذه المحبة، فكيف بمن فدل على أن هؤالء يحبون هللا، لكنهم أشركو  ،{ُيِحبُّوَنُهْم َكُحبِ  َّللا ِ } -جل وعال
يحب معبوده أكثر من حبه هلل؟ فكيف بمن يحب محبوبه وحده دون هللا؟ بمعنى أنه ال يحب هللا، وهذه مراتب، 

ال يعني أنهم يعبدونهم أو  {َيتَِّخُذ ِمن ُدوِن َّللا ِ َأنَدادا  ُيِحبُّوَنُهْم َكُحبِ  َّللا ِ }وما جاء في اآلية ضرب من الشرك 
هذا؟  أو، نظر يرجح هذا -جل وعال-هم، ال، لكنهم جعلوهم في مصف هللا، إذا أمروا مع أمر هللا يسجدون ل

 .-جل وعال-فمرة يرجح هذا ومرة يرجح هذا؛ ألنه ال يوجد مرجح بين هذه األنداد وبين هللا 
يأمره هللا به فقد على ما  -جل وعال-اآلية، لكن إذا كان يرجح ما يؤمر به من غير هللا فيهم  هؤالء هم الذين

 .-جل وعال-اتخذ الند أحب من هللا 
"{}ِ جل -يعني يحبون بعض األشياء، لكن إذا جاءت المحبة التي هي رضا هللا ": َوالَِّذيَن آَمُنوْا َأَشدُّ ُحبًّا لِل ِ 

 لَِّذينَ َوا}مع محبة غيره، قدمها على ما يحبه غيره من غير تردد،  -جل وعال-، يعني محبة العبد هلل -وعال
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إلى أن يكره أن يعود إلى الشرك، كما يكره  -جل وعال-فإذا كان اإلنسان تصل به محبة هللا  {لِل ِ ِ آَمُنوْا َأَشدُّ ُحبًّا 
أن يلقى في النار، يعني محبة عظيمة، فكيف بمن يرضى باإللقاء في النار دون أن تخدش المحبة اإللهية في 

د واإلخالص هلل تعالى، أما من صرف شيئًا من هذه المحبة الشرعية قلبه؟ ال شك أن هذا غاية في التوحي
هذا ال شك أنه خدش وبقدر هذا الميل وهذا الترجيح يكون القرب والبعد فالمقتضية لتقديم األوامر على األوامر 

 من هللا.
والده وولده ))ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ، -عليه الصالة والسالم-من محبة هللا محبة رسوله 

إال من نفسي، قال: بل ومن نفسك،  ألنت أحب الناس إلي  ": -رضي هللا عنه-لما قال عمر  والناس أجمعين((
أكثر  -عليه الصالة والسالم-يعني ال بد أن يحب المسلم النبي  ،))اآلن يا عمر((قال: ومن نفسي، نعم، قال: 

أكثر من ذلك،  -عليه الصالة والسالم-أن يحب الرسول  عن ولده ووالده وغيره، ال بد مما يحب نفسه، فضالً 
حي  -عليه الصالة والسالم-لكن ما معنى المحبة، وما آثار هذه المحبة؟ يعني لو تصور اإلنسان أن الرسول 

، ويجب عليه أن يدافع عن سنته بقدر ذاه لوجب عليه أن يفديه بنفسه؛ ألنه يجب عليه أن يحبه أكثر من
-وحصل هناك ما يعارض األمر النبوي، قدم مراد النبي  -عليه الصالة والسالم-مره الرسول استطاعته، وإذا أ

مقرون مع  -عليه الصالة والسالم-على مراده، وليس معنى هذا أن يكون حب الرسول  -عليه الصالة والسالم
بالمحبة  -صالة والسالمعليه ال-ك الرسول شر  ، ال ي  -جل وعال-التعظيم والذل والخضوع الذي ال يجوز إال هلل 

، األصل أن الحب هلل، وما -جل وعال-؛ ألن الرسول إنما يحب؛ ألنه يدل على هللا -جل وعال-المختصة باهلل 
 يحبه هللا، إذن نحبه؛ ألنه سبب النجاة، سبب في نجاتنا من النار. -عليه الصالة والسالم-يحبه هللا والرسول 

ما معنى أنني أحبه أكثر من نفسي،  المعنى، وأحبه أكثر من نفسي، لكنقد يقول قائل: أنا أحب الرسول بهذا 
نقذت من النار؟ فيعود األمر إلى أنه أحبه لنفسه، يعني ما أحب الرسول وأنا من أجل نفسي أحببته؛ ألني بسببه أ  

 ؟لذاته، إنما أحبه لنفسه، هاه
 طالب:.......

 .نعم
 طالب:.......

 طيب.
 طالب:.......
 جبلة؟ هاه؟ أو ادين -عليه الصالة والسالم-نسان يحب الرسول يعني هل اإل
 طالب:.......

 الجبلة قد تحب شيء تميل إليه بنفسك، وهو كونك تحبه أو ال تحبه ال يؤثر في شيء. ال،
 طالب:.......

الصالة عليه -فهذا ال يكون إال بعد معرفته، يعني شخص ال يعرف عن الرسول  اً نفسي أما محبته جبلًة وميالً 
 ؟ هاه؟..إال االسم، هل يمكن أن يحبه محبة -والسالم

 طالب:.......
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 مسألة النفع هذا دين. اتركلذاته، 
 طالب:.......

 ؟إذن صار حبك لنفسك، نعم
 طالب:.......

 طيب صار المحبوب الرسول أو النفس؟ 
 طالب:.......

 هاه؟
 طالب:.......

، إذا كان محبوبه الجبلي شرعية، التي تتجلى عند التعارض يعني كونه أحب إلى اإلنسان من نفسه محبة
أو يعارض األمر النبوي فيقدم األمر النبوي وال يلتفت لغيره،  -عليه الصالة والسالم-يعارض محبوب الرسول 

َ َفاتَِّبُعوِني ،هنا تكون أحببت الرسول أكثر من نفسك ( 31)] {ِبْبُكُم َّللا ُ ُيحْ }هذا المحك،  {}ُقْل ِإن ُكنُتْم ُتِحبُّوَن َّللا 
عليه الصالة -وفيها غلو، وأقول: إني أحب الرسول  ،، ليست دعاوى، يعني أقرأ قصيدة فيها مديح[سورة آل عمران

، ال أنت بهذا تكره الرسول؛ ألن عالمة الحب االتباع، وعالمة الكره المخالفة، وأي مخالفة أعظم من -والسالم
 الشرك؟ يعني الذي يقول: 

ـــا أكـــرم ـــق  ي ـــهالخل ـــوذ ب ـــي مـــن أل  مـــا ل
ـــــــدنيا وضـــــــرتها ـــــــإن مـــــــن جـــــــودك ال  ف

 

ــــــول الحــــــاد  العمــــــم   ســــــواك عنــــــد حل
ــــــــم ــــــــوح والقل ــــــــم الل  ومــــــــن علومــــــــك عل

 

}ُقْل ِإن ُكنُتْم ُتِحبُّوَن َّللا َ : -عليه الصالة والسالم-يقول عن نبيه  -جل وعال-وهللا  !هذا يحب الرسول؟
 إياكم والغلو(( ،(())ال تطرونيب لمن يحب مطيع، وأنت عصيته، وهو يقول: إن المح {ُيْحِبْبُكُم َّللا ُ  َفاتَِّبُعوِني

 .باالتباع، هذه دعوى، إنما الحب اوأنت تغلو، هل أنت تحبه وأنت مخالف ألمره؟ هذا ليس حب
في الحديث الصحيح، أو الكتاب  :في الصحيح إما أن يقال ":-صلى هللا عليه وسلم-وفي الصحيح عن النبي "

صحيح، إذا قلنا: في الحديث الصحيح فاألمر واسع، يعني في أي كتاب، لكن الحديث صحيح، المخصص لل
في الصحيح في الكتاب الصحيح فهو متردد بين الصحيحين، وليس هناك اصطالح واضح من صنيع  :وإذا قلنا

بذلك صحيح  المؤلف، فقد يقول: في الصحيح، ومراده بذلك في الحديث الصحيح، وقد يقول في الصحيح ومراده
 .البخاري، وقد يقول: وفي الصحيح ومراده بذلك صحيح مسلم كما هنا، هنا الصحيح صحيح مسلم

وكفر )) ":((من قال: َّل إله إَّل هللا وكفر بما يعبد من دون هللا)): أنه قال -صلى هللا عليه وسلم- عن النبي"
غير مشرك به، حتى يتبرأ من  -جل وعال- يعني ال يكفي أن يكون عابدًا بنفسه هلل: ((بما يعبد من دون هللا

 .-جل وعال-الكفر، ويكفر بجميع ما يعبد من دون هللا، ويعتقد بطالن العبادة لغير هللا 
فعصمة المال والدم إنما تكون  ":((وكفر بما يعبد من دون هللا حرم ماله ودمه من قال: َّل إله إَّل هللا))"

وإخالص، والكفر بما يعبد من دون هللا كما في حديث الباب، وكفر  نويقي معن عل باألمرين، قول: ال إله إال هللا
 .بما يعبد من دون هللا أيًا كان

 .حرم ماله ودمه يعني عصم من أخذ المال، وعصم من سفك الدم ":))حرم ماله ودمه(("
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وتبرأ من الشرك وأهله يعني إذا أظهر لنا هذا ونطق بلسانه بكلمة التوحيد، ": ((-عز وجل-وحسابه على هللا ))"
؛ ألنه قد يكون صادقًا في دعواه، وقد -عز وجل-حينئذ يحرم ماله؛ ألنه معصوم الدم والمال، وحسابه على هللا 

وحسابه )) ، ولذلك قال:-جل وعال-يكون كاذبا، وهذه أمور خفية ال سبيل إلى االطالع عليها، فمردها إلى هللا 
هم، ؤ ون من الكفار فعصمت أموالهم ودماؤ ن يقولون: ال إله إال هللا، ويتبر ؛ ألن المنافقي((-عز وجل-على هللا 

ون منهم، وال يكفرون بما ؤ لكنهم قد يتكلمون في بعض األوقات بما يخل بهذا القول، وقد يتولون الكفار، وال يتبر 
إنما كف  -لصالة والسالمعليه ا-لكن النبي  ،عبد من دون هللا، ويقولون: ال إله إال هللا، وقد يأتون بما يناقضها

 نمعنهم؛ لئال يتحد  الناس أن محمدًا يقتل أصحابه، وإال قد تبدوا على فلتات ألسنتهم، وبعض تصرفاتهم ما ي
))وحسابهم على ، ولذا قال: -جل وعال-، ومع ذلك ليس لنا إال الظاهر، ونكل الباطن إلى هللا معلى سوء طويته

 .((-عز وجل-هللا 
رت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال هللا، وأن محمدًا رسول هللا، ويقيموا الصالة ))أموفي الحديث: 

فإذا أتى بما يوجب القتل كالزنا بعد  ،هم وأموالهم إال بحقها((ءويؤتوا الزكاة، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دما
 م دمه وال ماله.اإلحصان، أو قتل النفس المعصومة عمدًا، فإنه هذا من حقه، فإنه ال يعص

 طالب:.......
 هاه؟

 طالب:.......
إيه ال بد من النظر إلى النصوص مجتمعة، هذا قيد، وأيضًا هناك إقام الصالة وإيتاء الزكاة، لم تذكر هنا، فال 

اَلَة َوآَتُوْا الزََّكاَة َفَخلُّوْا َسِبيَلُهْم{بد منها،   ، هاه؟[توبة( سورة ال5)] }َفِإن َتاُبوْا َوَأَقاُموْا الصَّ
 طالب:.......

لكن الكفر بما يعبد من دون هللا  ،يعني من مقتضى الشهادة الكفر بما يعبد من دون هللا، نعم مقتضاها
التنصيص عليه ألهميته، وقد ينسى هذا القيد وإن كانت الشهادة تتضمنه إال أنه قد ينسى، فلذا نص عليه، مثل 

وأنهما شرطان: اإلخالص والمتابعة، وال تكون المتابعة إال باإلخالص ما قلنا سابقًا في شروط القبول للعمل، 
 ص  غفل عنه، أفرد من بين ما تقتضيه المتابعة، وهنا ن  فيكتفى بالمتابعة، لكن اإلخالص ألهميته، ويمكن أن ي  

غير هللا، فضاًل ألنه قد يقول: ال إله إال هللا، ومع ذلك يزاول عبادة  ))وكفر بما يعبد من دون هللا((، على هذا
عن كونه يكفر بما يعبد من دون هللا، قد يزاول، قد يطوف، قد يسجد لقبر، وهو يقول: ال إله إال هللا، وحال 

 بعض المسلمين في بعض بالد المسلمين شاهد على ذلك.
 طالب:.......

وأضرابه  جهل م معناها، أبوهذا بالنسبة لمن يفهم معناها، ال يمكن أن يقولها حتى تتحقق عنده أركانها؛ ألنه يفه
ا{وأمثاله من المشركين رفضوا،  ا َواِحد  لكن هنا ما في ما يمنع من أن يطوف ؟ [( سورة ص5)] }َأَجَعَل اآْلِلَهَة ِإَله 

بقبر وهو يكرر ال إله إال هللا، يسجد لولي وهو يقول: ال إله إال هللا، يطوف بالكعبة ويقول: ال إله إال هللا، ويدعو 
سمع مع األسف أنه يا أبا عبد هللا أتيناك، أتينا بيتك، ، يا كذا، يا كذا، وي  ن غيره، يا أبا عبد هللا، يا أبا فالمع هللا

وقصدنا حرمك، نرجو مغفرتك، وهو يطوف بالكعبة، فضاًل عن من يطوف بقبر، يعني حد  وال حرج مما 
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من المقدسات والمشاعر يأتون إلى بيت هللا  يقولونه من األلفاظ الشركية، ويأتون إلى هذه المشاهد العظيمة
الحرام، ويقفون بعرفة، والمواقف كلها، ومع ذلك يسمع الشرك بالمكبرات، وهللا المستعان، مع أنهم يأتون ألداء 

أنهم مسلمون، وإال بعضهم يصرح أن حجه إلى  ى هذه الشعائر، وإلى هذه األماكن من باب تتميم الدعو 
مشاهدهم أفضل من الحج إلى البيت الحرام مرارًا، أو لسبعين مرة، أو بمائة مرة، أو شيء من هذا، فالشرك في 

طبق الشرك، واشتدت غربة  -رحمه هللا-هذه األمة واقع وكثير، ال سيما في هذه األزمان، وفي زمن الشيخ 
 عنى ال إله إال هللا، حتى عند من يدعي أنه من أهل العلم.اإلسالم وجهل الناس م

 ".فيه أكبر المسائل وأهمها ما بعدها من األبوابو  وشرح هذا الترجمة" :-رحمه هللا تعالى-يقول 
 ؟هاه

 طالب:.......
 وين؟أ

 طالب:.......
ائل وكذلك ما بعدها من يعني الترجمة هذه تشرح فيما بعدها، أو أنها شرحت هذه الترجمة، وفيها أكبر المس

 ما شرحت؟ أواآلن الترجمة شرحت  ؟األبواب
 طالب:.......

؟ يعني كأنه قال: وشرح هذه ال يوجد أوشرح للترجمة  يوجدإشكال، نعم، لكن ما حصل في هذا الباب  ال
 الترجمة بما ذكرنا في هذا الباب، وما بعدها من األبواب، فيه أكبر المسائل.

 طالب:.......
 نعم.

 طالب:.......
بما بعدها من األبواب جه، إما أن يكون شرح هذه الترجمة على كل حال وجود الواو له وجه، وحذفها له و 

الالحقة، وكلها فروع لتفسير شهادة أن ال إله إال هللا، وأيضًا حصل شرحها بما ذكره؛ ألنه لو قلنا: شر ح هذه 
 اب أغفلنا ما في هذا الباب.الترجمة، أو شر ح هذه الترجمة ما بعدها من األبو 

ومن أراد أن يطلع على ما ينقض هذه األبواب الالحقة فليقرأ في كتب الرحالت، وما يكتبه الرحالون حول 
يعني ابن بطوطة في رحلته ومنهم من يذكرها ويشارك فيها، المشاهد والقبور، منهم من يذكرها وال يتعقبها، 

 .التبرك واالعتقاد باألولياء، وما أشبه ذلكشارك في كثير من مظاهر الشرك والغلو و 
 . هاه؟كثير من هذه األنواع.ألسف الشديد هذه الرحالت فيها مع ا

 طالب:.......
 من هو؟

 طالب:.......



 169 

مادام ذكر عن شيخ اإلسالم أنه كان يخطب على منبر الجامع األموي، يقول: رأيت شخصًا كثير العلم قليل 
قول: ينزل ربنا في آخر الليل كل ليلة كنزولي هذا، ونزل من المنبر، والشيخ في العقل، على منبر دمشق وهو ي

 اللحظة الذي دخل فيها إلى أن خرج وهو في السجن، هذه فرية.
 ":منها آية اإلسراء، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبينها بأمور واضحة ،فيه أكبر المسائل وأهمها"

 .ى، آية اإلسراءأي اآليات؟ أولئك اآلية األول
يعني يرد على هؤالء المشركين الذين يدعون  ":بيَّن فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين"

الصالحين بأنه مادام هؤالء الصالحون عابدين هلل مخلصين له متقربين إليه بتوحيده، نافين ما عداه مما يعبد من 
 ؟مدون هللا، فكيف تعبدونه

: "يدعون " ":لى المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك األكبربيَّن فيها الرد ع"
مما  وطلب الشيء من أحد ال يقدر عليه ، ال سيما الدعاء-جل وعال-يعبدون، والدعاء ال يجوز صرفه إال هلل 

إذا قلت للميت: افعل ال يقدر عليه إال هللا، هذا شرك، إذا قلت: يا فالن، اشف مريضي، ال يقدر على ذلك، و 
 كذا، ولو كان أدنى األشياء التي يستطيعها األطفال ال يستطيعها الميت، شرك.

 فاإلشراك في الدعاء سواًء كان دعاء العبادة، أو دعاء المسالة، كله من الشرك األكبر.
اَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم َأْرَباب ا مِ ن ُدوِن }اتََّخُذوْا َأْحبَ  :هي التي ":ومنها: آية براءة، ففيها بيان أن هذا هو الشرك األكبر"

 .[( سورة التوبة31)] َّللا ِ{
أرباب، وهل هذا شرك  ":من دون هللابيَّن فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا   ومنها آية براءة"

ِ{ِإِن اْلُحْكُم إِ }كالهما، شركوهم في الحكم،  ؟في الربوبية أو في األلوهية؟ نعم ، وهم جعلوا ف[( سورة يوس40)] َّلَّ لِلِ 
 وتبعًا لذلك عبدوهم من دون هللا؛ هم على ذلك، وهذا شرك في الربوبية،و من األحكام، واتبعوهم وأطاع الهم نصيب

 .))فتلك عبادتهم((لقوله: 
 العلماء والعباد:  طاعة وبين أنهم لم يؤمروا إَّل بأن يعبدوا إلها  واحدا ، مع أن تفسيرها الذي َّل إشكال فيه"
 عندكم في الكتاب؟ ماذا ":طاعة العلماء والعباد" تفسير اآلية ":مع أن تفسيرها الذي َّل إشكال فيه"

 طالب:.......
ة، هذا ليس بصحيح؛ ألنهم يطيعونهم في في غير المعصي في المعصية، هذا الصحيح؛ ألن الذي عندي

 .دعاؤهم إياهم ال، ادهم، وعلمائهمب  ال لع   -جل وعال-ين هلل كانوا مطيعل المعصية لكن لو أطاعوهم في الطاعة
ألن الطاعة في المعصية، بارتكاب المعصية، بتحليل ؛ دعاؤهم إياهم اد في المعصية، َّلبَّ طاعة العلماء والعُ ""

 .هي عبادة لهم ،المعصية، بتحريم الطاعة عبادة، ولو لم يترتب على ذلك سجود وال دعاء
قرر  -عليه الصالة والسالم-، قال: لسنا نعبدهم، لكن النبي مولذلك نفى أن يكونوا يعبدونه م":"َّل دعاؤهم إياه

يعني وإن لم تسجدوا لهم، وإن لم تطلبوا منهم المدد، وإن لم  ))فتلك عبادتهم((أن هذا النوع من الطاعة شرك، 
صية، حرموا عليهم المباحات وأباحوا لهم في المع ممما ال يقدرون عليه، كل هذا ألنهم أطاعوه ئاً تطلبوا منهم شي

 .))فتلك عبادتهم((المحرمات، 
 ؟نعم ":-عليه السالم-ومنها قول الخليل "



 170 

 طالب:.......
إذا أطاعوهم في ارتكاب المعصية، ال في حكمها، أما بالنسبة لتحليل المحرم وتحريم الحالل هذا ال إشكال في 

الواجب مع بارتكاب المعصية مع اعتقادهم أنها معصية، أو ترك  ، لكن إن أطاعوهما شرك الطاعةكونه تشريك
 األمر أخف، هاه؟ اعتقاد أنه واجب، يعني

 طالب:.......
ال، ليس بشرك لكنه طاعة للمخلوق في معصية الخالق وهذا ال يجوز، يعني فرق بين أن يطأ الرجل زوجة أبيه، 

 ؟اوبين أن يعقد عليها، إيش الفرق بينهم
أن رجل تزوج امرأة أبيه، فأرسل إليه من يقتله  -عليه الصالة والسالم-ستحالل، ولذلك بلغ النبي العقد كفر ا

 ويخمس ماله؛ ألنها ردة، استحالل، بينما لو وقع عليها، أمر عظيم، ومع ذلك ال يصل إلى حد الكفر.
( سورة 27 - 26)]ِإَّلَّ الَِّذي َفَطَرِني{ * ِإنَِّني َبَراء مِ مَّا َتْعُبُدونَ }للكفار:  -عليه السالم-ومنها قول الخليل "

فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه المواَّلة: هي تفسير شهادة أن َّل ، [الزخرف
 ،-جل وعال-يعني كلمة التوحيد التي معناها في البراءة مما يعبد إال هللا  ":{}َوَجَعَلَها َكِلَمة  فقال:  ،إله إَّل هللا

 يعني إليها. َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن{}، [( سورة الزخرف28)] َباِقَية  ِفي َعِقِبِه َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن{ }َوَجَعَلَها َكِلَمة  
آية  ":[( سورة البقرة167)] }َوَما ُهم ِبَخاِرِجيَن ِمَن النَّاِر{ومنها: آية البقرة في الكفار الذين قال هللا فيهم: "

 ة؟ي  أ ..البقرة
 طالب:.......

 .[( سورة البقرة165)] }َأنَدادا  ُيِحبُّوَنُهْم َكُحبِ  َّللا ِ{
ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب ، }َوَما ُهم ِبَخاِرِجيَن ِمَن النَّاِر{الكفار الذين قال هللا فيهم:  فيومنها آية البقرة "

، وهم يحبون آلهتهم ُيِحبُّوَنُهْم َكُحبِ  َّللا ِ{} ":سالمهللا، فدل على أنهم يحبون هللا حبا  عظيما  ولم يدخلهم في اإل
يحبون هللا حبًا عظيمًا، لكن هذا ال ينفعهم، فكيف بمن يحب اآللهة أكثر مما يحب  :وأندادهم حبًا عظيمًا إذن

 ؟-جل وعال-فال يحب هللا  ، وكيف بمن يحب اآللهة دون هللاهللا
 .الثاني أشد، والثالث: أعظم وأشد ":كيف بمن لم يحب إَّل الند وحدهفكيف بمن أحب الند أكثر من حب هللا؟! و "
 ".ولم يحب هللا؟!"
حرم ماله ودمه،  من دون هللامن قال: َّل إله إَّل هللا وكفر بما يعبد )): -صلى هللا عليه وسلم-ومنها قوله "

 ".وهذا من أعظم ما يبيِ ن معنى )َّل إله إَّل هللا( ((وحسابه على هللا
فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما  للدم والمال، بل وَّل معرفة معناها مع لفظها، بل وَّل " :-مه هللارح-يقول 

القيد  ":بل َّل يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك ،اإلقرار بذلك، وَّل كونه َّل يدعو إَّل هللا وحده َّل شريك له
يعني إذا رأى أن هناك  ":حرم ماله ودمهالكفر بما يعبد من دون هللا، فإن شك أو توقف لم ي" المذكور، وهو

معبودًا من دون هللا، وتوقف في تكفير من يعبده من دون هللا نعم، لم يحرم ماله وال دمه، هذا إذا شك أو توقف، 
 .لم يحرم ماله، وال دمه ممن شك في كفرهم أو توقف فيه ،فهؤالء الذين يعبدون المسيح والذين يعبدون العزير
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ن من هذا األمر، من أجل التعايش السلمي، هو   بعض الكتبة وبعض من يحد  في الوسائل ي  ونحن نرى ونسمع 
 فالمسألة من العظائم، ليست من المسائل السهلة. -نسأل هللا السالمة والعافية- إيثارًا للدنيا على اآلخرة

ي كثر الكالم، وطرق ، يعنوأكثر الناس عنها غافلين ":فيالها من مسألة ما أعظمها وأجلها" يقول الشيخ:
وا بالقضاء، أو بإضعاف ؤ أول ما بد ،والتعايش، والحوار، وما أدري إيش، حتى صار الناس تبلدوا الموضوع

هذا ال يجدي من و  ،الوالء والبراء، ثم بعد ذلك أخذوا مدة يطرقون التعايش مع اآلخر ومع األطياف ومع األديان
بسبب بعض التصرفات، فإذا كنا في  أننا نجر على أنفسنا كوار هللا شيئًا، بل هذا ضرر محض، لكن ال يعني 

حال ضعف ال يمنع أن نتقي بعض الشر، ال بقول الباطل، قول الباطل ال يجوز بحال، لكن بإرجاء بعض 
َ َعْدو ا ِبَغْيِر  ؛البيان إلى وقته ، ال يعني [( سورة األنعام108)] ِعْلٍم{}َوََّل َتُسبُّوْا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن َّللا ِ َفَيُسبُّوْا َّللا 

لنجر على أنفسنا هم العداء علنًا ونثور في وجوههم هذا الكالم أننا نشهر السيوف في وجوه المخالفين وننابذ
لكن ال  ،وما أشبه ذلك، ال شك أن اآلثار كبيرة وعظيمة "سبتمبر"يسمونه  ماوعلى مجتمعاتنا مثل ما حصل في 

وا َلْو ُتْدِهُن َفُيْدِهُنوَن{شيء من ديننا،  يعني أننا نتنازل عن ، هذا ال يمكن أن يحصل وال [( سورة القلم9)] }َودُّ
ومن ذلك سب ، يمكن أن يتم مثل هذا بقول الباطل، أو إلغاء الحق، لكن يمكن أن يؤخر بعض الحق إلى وقته

َ }َوََّل َتُسبُّ اآللهة، اآللهة معبودات من دون هللا، طواغيت، ومع ذلك:  وْا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن َّللا ِ َفَيُسبُّوْا َّللا 
 .[( سورة األنعام108)] َعْدو ا ِبَغْيِر ِعْلٍم{

رحمة هللا -فالشيخ  ":عاوياله من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للنز ، فيالها من مسألة ما أعظمها وأجلها"
حتى بعض من ينتسب إلى العلم تجد عنده من الخلل بين ووضح مسائل أكثر الناس في غفلة عنها،  -عليه

لهذه األمة في أواخر األزمان هذا اإلمام المصلح المجدد الذي انبرى  -جل وعال-فقيض هللا  ،الكبير ما عنده
لبيان أعظم الواجبات وأعظم المحرمات، بين التوحيد ووضح الشرك، وبين صوره، وما يخدش في التوحيد، وما 

 رحمة واسعة. رحمه هللافيوقع في الشرك، 
 ؟نعم وسلم على عبدك ورسولك. اللهم صل   

 طالب:.......
جل -باعتباره بشر من جهة، وباعتباره مرسل من قبل هللا  -عليه الصالة والسالم-مقصود المحبة بما يليق به ال

ا يجعلنا نحبه محبة ألمة، كل هذلقوي أمين على ما أرسل به، بلغ البالغ المبين، وأدى األمانة، ونصح  -وعال
 ، فهو مقدم على كل أحد في هذا الباب من المخلوقين.-جل وعال-تليق به، ال ما يليق باهلل 

 طالب:.......
ا ِإَّلَّ ُوْسَعَها{ال، ما عليك إال ما تعقل،  ُ َنْفس   .[( سورة البقرة286)] }ََّل ُيَكلِ ُف َّللا 

 طالب:.......
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (9اب التوحيد )شرح كت

 سم. السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،الحمد هلل رب العالمين

 اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجالل واإلكرام.
 ،حلقة والخيط ونحوهما لرفع البالء أو دفعهباب من الشرك لبس ال: "-رحمه هللا تعالى-قال شيخ اإلسالم 
ُ ِبُضرٍ  َهْل ُهنَّ َكاِشَفاُت ُضر ِِه{وقول هللا تعالى:  ( سورة 38)] }ُقْل َأَفَرَأْيُتم مَّا َتْدُعوَن ِمن ُدوِن َّللاَِّ ِإْن َأَراَدِنَي َّللاَّ

 اآلية. [الزمر
 ،-رضي هللا عنه-عن عمران بن حصين 

 موجود؟ ،..أو أرادني برحمة......
 طالب:.......
 كاملة، كاملة.

ُ ِبُضرٍ  َهْل ُهنَّ َكاِشَفاُت ُضر ِِه َأْو َأرَ وقول هللا تعالى:  اَدِني }ُقْل َأَفَرَأْيُتم مَّا َتْدُعوَن ِمن ُدوِن َّللاَِّ ِإْن َأَراَدِنَي َّللاَّ
ُ َعلَ  ُلوَن{ِبَرْحَمٍة َهْل ُهنَّ ُمْمِسَكاُت َرْحَمِتِه ُقْل َحْسِبَي َّللاَّ ُل اْلُمَتَوكِ   .[( سورة الزمر38)] ْيِه َيَتَوكَّ

رأى رجال  في يده حلقة من  -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي  -رضي هللا عنه-عن عمران بن حصين و 
)انزعها فإنها َّل تزيدك إَّل وهنا ، فإنك لو مت وهي عليك )فقال:  ،قال: من الواهنة ((؟ما هذه))فر، فقال: صُ 

 .[رواه أحمد بسند َّل بأس به] ((دا  ما أفلحت أب
وفي  ،((من تعلق تميمة فال أتم هللا له، ومن تعلق ودعة فال ودع هللا له))وله عن عقبة بن عامر مرفوعا : 

 .((من تعلق تميمة فقد أشرك))رواية: 
ُن َأْكَثُرُهْم ِبالِل ِ }َوَما ُيْؤمِ وَّلبن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجال  في يده خيط من الحمى فقطعه، وتال قوله: 

 .[( سورة يوسف106)] ِإَّلَّ َوُهم مُّْشِرُكوَن{
 فيه مسائل:

 األولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك.
فيه شاهد لكالم الصحابة أن الشرك األصغر أكبر من  ،الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح

 الكبائر.
 عذر بالجهالة.الثالثة: أنه لم ي

 .(َّل تزيدك إَّل وهنا ())لقوله:  ؛الرابعة: أنها َّل تنفع في العاجلة بل تضر
 الخامسة: اإلنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك.
 السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئا  وكل إليه.

 التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. :السابعة
 ن ذلك.أن تعليق الخيط من الحمى م :الثامنة
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التاسعة: تالوة حذيفة اآلية دليل على أن الصحابة يستدلون باآليات التي في الشرك األكبر على األصغر، كما 
 في آية البقرة. -مارضي هللا عنه-بن عباس اذكر 

 ذلك. ن العين منمالعاشرة: أن تعليق الودع 
فال ودع هللا له أي ترك هللا  علق ودعةأن هللا َّل يتم له، ومن ت عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة الحادية

 .له
أما ، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 بعد:
بعد أن بين حقيقة التوحيد وفضل التوحيد وما يكفره من الذنوب،  -رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف اإلمام المجدد 

، يبين ما يتعلق بالضد على جهة ذير والخوف مما يضاده على سبيل اإلجمال، أخذ يبين ذلك تفصيالً والتح
التفصيل، فداللة األبواب الالحقة على ضد التوحيد ظاهرة، ودالالتها على أهمية التوحيد ووجوب تحقيق التوحيد 

 من باب معرفة الشيء بمعرفة الضد، وبضدها تتميز األشياء.
 .الشرك عرفنا التوحيد، ولذا يخل بالتوحيد من ال يعرف الشركفإذا عرفنا 

على  فالذي يعرف خطر الشرك ال شك أنه يعض   "إنما ينقض اإلسالم من لم يعرف الجاهلية"،: جاء عن عمر 
ن من ؛ ألع أكثر ممن لم يعايشالتوحيد بالنواجذ، والذين عايشوا البدع والمبتدعة ال شك أن خوفهم من االبتدا 

خال من هذه األمور، والذي يخالط ويعرف المخالفة مع الديانة؛ ألن بعض الناس  على السالمة قلبه سالمعاش 
تقلل اإلحساس، لكن إذا  سكثرة اإلمسا :يخالط ويعاشر فتؤثر فيه هذه المخالطة شعر أو لم يشعر، كما يقال

يمكن أن يقع فيها،  مر قريبس يقعون فيها، عرف أن األكان يعرف خطر الشرك وخطر البدعة، ويرى النا
يمكن أن يقع فيها، شعر أو لم يشعر، ولذلك يكون على خوف ووجل دائم من الوقوع فيما يهلكه من الشرك 

 والبدع.
، وهو الشرك األكبر، ومنه ما يناقض كماله الواجب، كماله الواجب وهو هما يخل بالتوحيد منه ما يناقض أصل

 وكذلك البدع. ،الشرك األصغر
 :-رحمه هللا تعالى-يقول اإلمام المجدد هنا 

من  ":لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البالء أو دفعهمن الشرك ")من( هذه تبعيضية،  ":باب من الشرك"
 الشرك هل نستطيع أن نقول: هذه بيانية؟

 طالب:.......
ْجَس ِمَن اأْلَْوَثاِن{}َفاْجَتِنُبو ، ))خاتم من حديد((هي تبعيضية، لكن أليس في التبعيض نوع بيان؟  ( سورة 30)] ا الرِ 

، هذه بيانية، خاتم من حديد تبعيضية، أليس فيها شوب تبعيض وأن الرجس بعض األوثان؟، وأن الخاتم [الحـج
في بعض السياق يكون التبعيض  مبين بكونه من حديد، فبينهما شيء من التداخل، وشيء من التباين، لكن

 البيان أوضح. أوضح، وفي بعض السياق يكون 
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 }الَِّذيَن آَمُنوْا َوَلْم َيْلِبُسوْا ِإيَماَنُهم ِبُظْلٍم{اللبس الخلط،  ؛ل ب س يختلف عن ل ب س ":لبس الحلقةباب من الشرك "
س يل بس، يخلط، ، لم يخلطوا، أما الل بس فهو من لبس يلبس، كلبس الثوب يلبسه، واألول من ل ب  [( سورة األنعام82)]

 .لبس يعني
لبس الحلقة، هل يقول قائل: إن الحلقة إذا خلطت من نوعين أو مادتين من حديد ونحاس أو من ذهب  :اهن

 وفضة أن خلط المادتين في حلقة واحدة هذا شرك؟
ليس المراد باللبس هنا الل بس وهو الخلط، وإنما هو ما ي لبس على البدن أو على غيره، على باب الدار، أو : إذن

 ."لرفع البالء أو دفعه: "المقصود أن المؤثر ما يتعلق بالقلب من ذلك من قوله ،ى الدابةعلى السيارة أو عل
 .لبس الحلقة: الحلقة الشيء المستدير، وفي الغالب أنها تجعل في الذراع

الخيط معروف، ويكون في الذراع، ويكون على الجسد، ويكون في الرقبة، ويكون على رقبة الدابة، : "والخيط"
 باب الدار، المقصود أنه إذا علق أو ربط هذا الخيط في مكان يعتقد فيه. ويكون على

ليس بحلقة وال خيط، أخذ الحكم أيًا كان، لو تقول: هذه الورقة  ، لو عقلت شيئاً نحو الحلقة والخيط: "ونحوهما"
ادامت ملصقة فيه، الملصقة في هذا الكتاب أو في هذا الجدار، لن يتأثر هذا الكتاب، أو لن يتأثر هذا الجدار م

 هذا نفسه، نفس الشيء، فأي شيء يكون اللبس من أي مادة كانت إذا كان المقصود بذلك رفع البالء أو دفعه.
: يا يأتي كتب من األقطار، كتب علم، تفاسير، كتب عقائد، كتب سنة، شروح، ومتون، مكتوب عليها هذه العبارة

نه نبات إذا وضع إفي هذا المدعو من دون هللا، منهم من يقول:  كبج، احفظ الورق، هذه العبارة، قد يختلفون  كي
في الورق حفظها، وهذا النبات قد يكون هناك مادة طاردة للسوس قاتلة للسوس، فيكون من األسباب الحسية، 

ها هو الشرك، لكن لو وضعت هذه الورقة من النبات في الكتاب، وعرف تأثيرها باطراد هذا ال ؤ ها ونداؤ لكن دعا
أس به، أما أن تدعى من دون هللا أن تحفظ الورق هذا هو الشرك، وبعضهم ممن يحسن الظن بمن يكتب وهذا ب

وتركيا أكثر، ومن المغرب مكتوب عليها هذه العبارة، وكثير من طالب  ،كثير جدًا، يأتي كتب من مصر والشام
يدة تروا ما فيها شيء، لكن الكتب المستعملة جد اً العلم يكون ما رآها ألنه ال يشتري الكتب المستعملة، يشتري كتب

كون و  -نسأل هللا العافية،-واستعمالها في بعض البالد التي ينتسبون إلى اإلسالم مكتوب فيها مثل هذا الشرك 
هذا المدعو نوع من النبات أو جن، أو شياطين، أو إنس، كل هذا ال فرق فيه؛ ألنه دعاء، والدعاء هو العبادة، 

 .-جل وعال-وال يملك الحفظ إال هللا  دعاء بالحفظ،
ليس  أواحفظه عندك من الشمس والمطر والعوادي، شرك   تقول: يا فالن خذ الكتابلكن لو تخاطب شخصاً 

 بشرك؟
ليس بشرك؛ ألنه يقدر عليه ألنه يقدر عليه، أما تكليفه بما ال يقدر عليه إما أن يكون من باب التكليف بما ال 

 ليس بشرك؟ هاه؟ أوا فالن احمل هذه الصخرة، شرك يطاق، يعني لو قلت: ي
 طالب:.....حاضر...

 حاضر لكنه غير قادر.
 طالب:.......
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إي نعم هذا في الغالب يكون للتعجيز، إذا قلت: احمل هذه الصخرة، ولو كان غائبًا عنك وقلت: يا فالن احمل 
 ، إذا كان ميتًا كذلك.هذه النواة هذا شرك؛ ألنك تدعوه من دون هللا فيما ال يقدر عليه

ومن الجن الذين يتلبسون ببني آدم، أحضر لي كذا، أو أخبرني عن كذا، يحضر ويخبر  الطلب من الشياطين
 إذا طلب منه، ما حكمه؟

 طالب:.......
 كيف؟

 طالب:.......
يء، قلت ، وسواًء كان باستعانة بشياطين، بسحر، بكهانة، أنت ما تدري عن شوأتى بهتدري، هو راح  الأنت 

 .له: أخبرني عن موضع كذا قال: في المكان الفالني
 طالب:.......

 هاه؟
 طالب:.......

 نعم.
 طالب:.......

 كيف؟هاه؟ 
 طالب:.......

هؤالء غيب ما  وأنت ما تدري هل يستعمل وسيلة شرعية أو وسيلة شركية؟  ؟؟؟؟ تطلب منه وأنت ال تدري ؟ما
 تدري عنهم.
 طالب:.......
عليه الصالة -، ليس ألحد أن يستعمله، ولذا النبي -عليه السالم-ثل هذا من خواص سليمان األصل أن م

هذا في صحيح البخاري، وال شك أن و  ))تذكرت دعوة أخي سليمان((لما أراد أن يوثق الجني قال:  -والسالم
تعداد يعينونك من غير التوسع بمثل هذا غير مرضي، وأنه ال بد من حسم هذه المادة؛ ألنهم يعينونك وعندهم اس

، ثم إذا تورطت في منتصف الطريق طلبوا منك أن تشرك، وأنت في تقدم لهم شيئًا، تطلب فيحضرون  أن
منتصف الطريق، هل تستطيع أن ترجع؟ إذا كنت تخبر الناس بواسطة هؤالء الجن بمفقوداتهم، وهللا ضاع لفالن 

ثاني وثالث وعشرة ومائة، ثم إذا  كبمكان فالن، ثم يأتي دابة، تقول: أعلمك عنها، تسأل الجن يخبرونك، تقول:
تورطت توقفوا، إال أن تهدي لهم ديكًا أو كبشًا، يقولون: ال تذبح؛ ألن الذبح شرك، اهدنا حيًا، ثم بعد ذلك إذا 
أوغلت وركبك الناس وسدت الناس، وصرت كبيرًا مطاعًا في قومك، فإنهم حينئذ يأمرونك بالشرك األكبر، وهذا 
حاصل، يعني استدرج كثير من الناس بهذه الطريقة إلى أن وصل إلى هذا الحد، وليس بإمكانك أن تقول: أمشي 
معهم حتى أصل إلى المحظور، ليس لك ذلك؛ ألن هذه من وسائل الشرك، وهم أمور من األمور الغيبية التي ال 

نهم أواًل االنتفاع من الشياطين ومن الجن تطلع عليها، وال تعرف حقائقها، فليست لك أن تتعامل معهم أبدًا؛ أل
ْن َبْعِدي{عمومًا من خصائص سليمان،  ه، فال ينبغي ألحد ، وأجاب هللا دعاء[( سورة ص35)] }َّلَّ َينَبِغي أِلََحٍد مِ 
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من بعده أن يستعمل الشياطين بوجه من الوجوه، والمسألة جد خطيرة، وكم من قدم زلت في هذا الباب، يعني 
قعدًا، وكان في أول واحد جاءنا قال: إنه أحرق سبعين مملكة شياطين، وأنه مشى على يده سبعون م   عرف ناس،

أمره الرقية والتحد  مع الجن، واستدرجوه إلى أن وصل إلى حد غير مرضي، وشرح لنا بعض طريقته فإذا هي 
فوقع في المحظور، وهو ال ليست بشرعية، وصار له اتصال بحجاج من إفريقيا ومن الهند، ومن يمين وشمال، 

يشعر، فاالستدراج في هذه األمور ال يجوز لإلنسان أن يعرض نفسه لما يوقعه في الشرك، سواًء شعر أو لم 
 ؟يشعر، نعم

 طالب:.......
بهم،  تفعل ماذاما علينا من شيخ اإلسالم وال غيره، عندنا نصوص يا أخي، وعندنا وقائع حصلت وأشركوا، 

ليس بصريح، ما يدل داللة على ما يفعله الناس اليوم،  كالم شيخ اإلسالم ليس بصريح، وكالم شيخ اإلسالم
 أبدًا.

 طالب:.......
 هاه؟

 طالب:.......
إذا كان هو المتلبس بسبب سحر بعنيه، من أجل أن يتلف وتنتهي من وقتها، هذا  غلط، في المسألة نفسها،

 ، وتنتهي بوقتها، لكنك اآلن في االستدراج ال يقرب له شيئاً ئًا، و مسألة ضرورة قائمة، من دون أن يقدم له شي
 طلبه منهم، ال. ئاً شي أرادكل ما 

ووجوب سد الذرائع وحماية جناب التوحيد  ":لبس الحلقة والخيط ونحوهماباب من الشرك ": -رحمه هللا-قال 
د من هذا، من حماية جناب في هذا الباب أكثر في كتاب التوحي -رحمه هللا-أمر مقرر في النصوص، والشيخ 

 .-رحمه هللا-التوحيد 
يعني قبل نزوله، لرفع البالء بعد  ":أو دفعه"يعني بعد نزوله،  ":لرفع البالءلبس الحلقة والخيط ونحوهما "

 نزوله، أو دفعه قبل نزوله.
 ؟نعمهل األنسب أن يقول: لرفع البالء أو دفعه، أو لدفع البالء أو رفعه؟ ألن الدفع قبل الرفع، 

 طالب:.......
 ؟إيه لكن من حيث الوجود، يعني في التقديم في اللفظ، هاه

 طالب:.......
 كيف؟

 طالب:.......
الدفع قبل الرفع من حيث الوجود، لكن من حيث األهمية والكثرة ال شك أن الناس يحتاجون مثل هذا للرفع أكثر 

 .-رحمة هللا عليه-أكثر، ولذا قدمه اإلمام من حاجتهم للدفع، يفعلونه للدفع، لكن فعلهم إياه للرفع 
 طالب:.........

 هو؟ ما
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 طالب:.........
من الشرك إذا كان لرفع البالء أو دفعه، إذا لم يكن من أجل رفع  هاه، ال لشيء، ايعني لو لبس حلقة وخيط

نما يكون شركًا إذا كان فهو تقليد، األمور بمقاصدها، لكن إ اً البالء أو دفعه ال يكون من الشرك، إن كان تقليد
 لرفع البالء أو دفعه.

 ":وقول هللا تعالى"
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......

 ويش فيها، لبس، لبس حلقة في يده.
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......

 كذلك لكن الغالب اللبس.
يعبر عن الخبر  ":[( سورة الزمر38)] {ُدوِن َّللاَِّ مَّا َتْدُعوَن ِمن }" ،يعني أخبروني ":{}ُقْل َأَفَرَأْيُتم: وقول هللا تعالى"

عليه الصالة -هل رأى النبي ، [( سورة الفجر6)] }َأَلْم َتَر َكْيَف َفَعَل َربَُّك ِبَعاٍد{بالرؤية في كثير من النصوص، 
، كذلك؛ ألنه ولد عام ل[سورة الفي (1)] }َأَلْم َتَر َكْيَف َفَعَل َربَُّك ِبَأْصَحاِب اْلِفيِل{ ؟ ال،ما فعل هللا بعاد -والسالم

الفيل، فيعبر عن الخبر القطعي بالرؤية؛ ألنه يفيد كما تفيده الرؤية، ال يحتمل النقيض، خبر قطعي يفيد ما تفيده 
أخبروني عن ما تدعونه يعني  {َأَفَرَأْيُتم}، {مَّا َتْدُعونَ  َأَفَرَأْيُتم}، }َأَلْم َتَر َكْيَف َفَعَل َربَُّك ِبَعاٍد{الرؤية، ولذلك قال: 

ُ ِبُضرٍ  َهْل ُهنَّ َكاِشَفاُت ُضر ِهِ }من دون هللا،   .{ِإْن َأَراَدِنَي َّللاَّ
هو يقول: ما تدعون، كاشفات، يعني ما تدعون أخبروني عن الذين تدعونهم من دون هللا،  َهْل ُهنَّ َكاِشَفاُت{}
ُ ِبُضرٍ  َهْل ُهنَّ َكاِشَفا}  كاشفات يعني الخبر عن )ما( الموصولة بالمؤنث. :{ُت ُضر ِهِ ِإْن َأَراَدِنَي َّللاَّ

 مؤنث؟ أويعني المخبر عنه كاشفات مذكر 
 طالب:.......
 المخبر عنه؟
 طالب:.......

 مؤنث؟  أوهذا الخبر، المخبر عنه مذكر 
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......
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ث، والمؤنث األصل فيه أنه أضعف من المذكر، فإذا يعني فيها المذكر وفيها المؤنث، نعم، واإلخبار عنها بالمؤن
الضر الذي أراده هللا  هكان الذي تدعونه بهذه المثابة في الضعف والمهانة بالنسبة لمقابله، هل يكشف ما تدعون

 .[( سورة الزمر38)] {رحمته َأْو َأَراَدِني ِبَرْحَمٍة َهْل ُهنَّ ُمْمِسَكاتُ }، أو العكس؟ -جل وعال-
مؤنث، والهل هن في الموضعين تأنيث، واإلخبار بكاشفات وممسكات، وفي ما يدعى المذكر  :{َهْل ُهنَّ }

األصنام التي تعبدها قريش، قبل أن يدخلوا في اإلسالم، منها ما يدعونه بالتأنيث، ومنها ما يدعونه بالتذكير، 
 .كلها بالتأنيث وهبل، بعضها مذكر، وبعضها مؤنث، لكن أخبر عنها الالت فمن أصنامهم العزى،

 طالب:.......
 ؟هاه

 طالب:.......
من  -عليه الصالة والسالم-لها مذكر ولها مؤنث، وغيرهم كذلك، قريش وغير قريش، يعني من بعث فيهم النبي 

فأحيانًا يدعونه أو بعضها يدعى بالتذكير، وبعضها يدعى  ،العرب لهم أصنام، ما من قبيلة إال ولها صنم تعبده
الخالف في تفسيره على نه مؤنث، الالت : إعضها يدعى بالتذكير، فيزعمونه ذكرًا، وبعضها يقولون بالتأنيث، ب

على ما سيأتي، والعزى وهبل، ومناة، وإساف، ونائلة، كلها فيها المذكر وفيها المؤنث على حد زعمهم، لكن هللا 
دليل على ضعفهن،  ؛{َهْل ُهنَّ ُمْمِسَكاتُ }، {َهْل ُهنَّ َكاِشَفاُت ُضر ِهِ }بأنهن إنا :  نأخبر عنه -جل وعال-

ُ ِبُضرٍ  َهْل ُهنَّ َكاِشَفاُت ُضرِ ِه  وعجزهن، عن االنتصار ألنفسهن، فضاًل عن أن ينصرن غيرهن، }ِإْن َأَراَدِنَي َّللاَّ
ُ{ َأْو َأَراَدِني ِبَرْحَمٍة َهْل ُهنَّ ُمْمِسَكاتُ   .[زمر( سورة ال38)] َرْحَمِتِه ُقْل َحْسِبَي َّللاَّ

{}ُ حسبي مبتدأ وإال خبر؟ حسبي هللا يجوز هذا وهذا، إما أن يكون مبتدأ وخبره لفظ الجاللة أو  :ُقْل َحْسِبَي َّللاَّ
 .غيره، وال يكفيني غيرهعلى يعني وحده، ال أعتمد ، خبر مقدم ولفظ الجاللة مبتدأ، نعم

ُلوَن{  ُل اْلُمَتَوكِ   وجه االستدالل من اآلية على الترجمة.: "[( سورة الزمر38)]}َعَلْيِه َيَتَوكَّ
 طالب:.......

 . نعم هم يعتقدون فيها النفع والضر
توا؛ ألنهم ال يعتقدون ذلك ل أفرأيتم، يعني أخبروني، فسكق: -صلى هللا عليه وسلم- مقاتل: فسألهم النبي يقول
 هاه؟ ا إذا كانوا ال يعتقدون ذلك فيها؟ه، لماذا عبدو فيها

 طالب:.......
عتقدونها وسائط، إنما يعبدوها لتقربهم إلى هللا زلفى، وإذا كان الكفار الذين يعبدون هذه األصنام وهم مشركون ي

الشرك األكبر، ال يعتقدون في هذا االعتقاد أنها تنفع بنفسها وتضر بنفسها، وإنما تقربهم إلى هللا زلفى، فكيف 
خرزًا أو ودعًا، أو حلقات، أو ما أشبه ذلك، لرفع البالء أو عي اإلسالم ويربط على يده خيطًا، أو يتخذ بمن يد  
 دفعه؟!

مكان فيه شيء  إلىبعض الناس يأتي إلى الحلقة في الباب في باب المسجد الحرام أو المسجد النبوي، أو يأتي 
د عليه ، هذا موجود، يأتي إلى هذه الحلقة، في هذا المكان أو أي شيء يمكن أن يعقمن البروز ويربط به حبالً 

 هاه؟ ، ماذا يقصد بهذا العقد؟شيء، فيعقد عليه حبال
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 طالب:.......
 يربطه ويمشي.حبل 

 طالب:.......
 ؟ماذابركة 

 طالب:.......
 ؟نعم

 طالب:.......
 ؟ماذا

 طالب:.......
 ويفكه ويرميه في الزبالة. هأحد بعد يأتي

 طالب:.......
اب من أبواب المسجد الحرام أو النبوي فيأتي بحبل ويربط عليه ، يأتي إلى حلقة بان لهذا العقد أثر أيعتقد  هو

نه حلت فيه بركة أو شيء من هذا مما يعتقدونه، فيأتي من يأتي : إويمشي، ما يرجع ليأخذ هذا الحبل لنقول
 ممن يراقب هذه األمور فيحل الحبل ويرميه في الزبالة، ما الفائدة، ولو على حد زعمهم من عقد هذا الحبل؟ وهل

 هو من باب اتخاذ الخيط الذي معنا في هذا الباب؟
 طالب:.......

 واليد نعم.
 طالب:.......

يربط الحبل في باب المسجد الضرر عن هذا المربوط عليه، لكن هو ال يعتقد أنه حينما يربط في أي مكان لدفع 
ندنا، في الباب الذي هل هذا مما عيعني  ال يعتقد هذا، عن هذا المكان، ئاً أو المسجد النبوي أنه يدفع شي الحرام

 ندرسه؟
 طالب:.......

 في األرض في الحال فأخذه وربطه بالباب. أنت افترض أنه وجد حبالً 
 طالب:.......

 نعم.
 طالب:.......

ضاف إلى ذلك أنه يستفيد من هذا العقد انيعني أقل األحوال أن يكون هذا من باب التبرك المبتدع الممنوع، وإن 
 ، وهو ليس في الحقيقة سبب، ال شرعي وال عرفي مطرد.اً عنه دخل في ذلك؛ ألنه جعله سبببدفع شيء 

 :-رحمه هللا-قال 
ل قة  ":رأى رجال  في يده حلقة من صفر -صلى هللا عليه وسلم-عن عمران بن حصين أن النبي و " ل قة؟ أوح   ح 

 طالب:.......
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بعض اإلخوان راح للحل قة وجاء من الحل قة، ال هي  نسمع على ألسنةنحن هي بإسكان الالم وتحريها شذوذ، 
 لق في المساجد وغيرها للعلم وغيره، كله بإسكان الالم.حل قة، منه التحلق والح  

هذا الرجل المبهم في هذه الرواية مبين  ":رأى رجال   -صلى هللا عليه وسلم-عن عمران بن حصين أن النبي و "
وفي عضدي  -صلى هللا عليه وسلم- ن قال: دخلت على رسول هللافي رواية عند الحاكم عن عمران بن حصي

عليه -وأخبر النبي ، حل قة صفر، عمران بن حصين، الذي تسلم عليه المالئكة في مرضه، ارتكب مثل هذا
كة عيانًا؛ ألن عنه أنه لو مات على هذا االعتقاد لما أفلح أبدًا، ومع ذلك تسلم عليه المالئ -الصالة والسالم

 .ة بالخواتيمالعبر 
االستفهام هل هو على سبيل  ":؟ قال: من الواهنة((ما هذه))في يده حلقة من صفر، فقال: رأى رجال  "

 إنكار، نعم؟ أواالستخبار، أو على سبيل االستنكار؟ استخبار 
  طالب:.......

 أنت قلت استخبار، ما قلت إنكار؟ أنت قلت استخبار، أو تريد اإلنكار؟ إنكار يعني؟
 ب:.......طال

استفهام إنكاري، أو استخبار؟ بدليل أنه أجابه،  ":))ما هذه((" هل هذا لكونه ينكر عليه، ":))ما هذه؟((" طيب،
"من يعني كأنه قال: لماذا لبست هذه الحلقة؟ ألي شيء لبست هذه الحلقة؟ هذا استخبار، ولذا جاء قوله: 

)انزعها فإنها َّل تزيدك ): جوابه، لما قال: من الواهنة، قالالحتمال أن يكون لبسها زينة، ولكل جواب  الواهنة":
ولو قال: زينة، لكان المتوقع أن يقول: انزعها؛ ألن الزينة للنساء، وليست للرجال، يعني الحلي،  ((إَّل وهنا  

ُأ ِفي اْلِحْلَيِة َوُهَو ِفي اْلِخَصاِم َغْيُر ُمِبيٍن{ ))ما قال: "بالنسبة للنساء، ، هذا [( سورة الزخرف18)] }َأَوَمن ُيَنشَّ
أو أنه يستخبره عن سبب  والشراح يختلفون هل هذا على سبيل اإلنكار، ينكر عليه ":؟ قال: من الواهنةهذه((
 .اللبس

وعلى كل حال هي ممنوعة على كل حال، بالنسبة للرجل، إن كانت من أجل الدفع أو الرفع دخلت في الشرك، 
 بالنساء وهو ممنوع. التشبه وإن كانت من باب التزين دخلت في

فإنها َّل تزيدك إَّل  )انزعها)، ((فإنها َّل تزيدك إَّل وهنا  ))" ؛اخلعها مباشرة ":(()انزعها)قال: من الواهنة، فقال: "
يعني هل هذا من باب إثبات الضر بهذه الحلقة؟ أو أن من تعلق بهذه الحلقة ولو كانت في األصل ال  ":((وهنا  

 لإلصابة؟ اً ن تعلقه يورثه الضعف النفسي الذي يجعله معرضتنفع وال تضر إال أ
الوهن هو الضعف، الوهن هو الضعف العام، لكنهم أطلقوه على عرق ": ((فإنها َّل تزيدك إَّل وهنا   )انزعها)"

مؤلم يكون في اليد، في يد الرجل دون المرأة، من المنكب إلى آخرها، جميعها، أو على العضد فقط، على 
 .المقصود أنه يصيب الرجل في يده، إما جميع اليد أو في العضد فقط، في تفسيره خالف بينهم

 أثبت لها الضر، تزيد -عليه الصالة والسالم-قد يقول قائل: إن الرسول ": ))انزعها فإنها َّل تزيدك إَّل وهنا (("
عه، فيضعف عن التوكل على إليه أنها تنف الوهن، نقول: هي بذاتها ال تنفع وال تضر، لكن الذي يتعلق بها يخيل

فيعاقب بالضعف، وتكون نفسه الضعيفة مهيأة لإلصابة، والذي يدفع مثل هذه األمور هو قوة  -جل وعال-هللا 
هذا المسكين، وبعض  التوكل على هللا، يعني كون اإلنسان يخاف من العين، هو أكثر الناس إصابة بالعين
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ألن  يعني أمراض نفسية، تتراكم عنده ثم تكون عضوية، لماذا؟الناس يصاب بأوهام ال تلبث أن تكون حقائق، 
}َوَمن ، ))من توكل على هللا كفاه(( ))من توكل على شيء وكل إليه((النفس الضعيفة التوكل فيها ضعيف، 

ْل َعَلى َّللاَِّ َفُهَو َحْسُبُه{  ، فهو يكفيه.[( سورة الطالق3)] َيَتَوكَّ
ير دميم، ال مال له وال ولد، كل من رآه أو قابله قال له: اذكر هللا يكتب رجل فق، شخص بلغ الثمانين من عمره

لئال يصيبه بعينه، هذا هو واقع الرجل، رجل  ؛يدعو من يراه أن يذكر هللا أولك حسنة، هذا يدعو إلى الذكر 
 هفي سلي؟ ماذامعروف يخشى من العين، وهذا هو واقعه ما يدرى على أي شيء يعان، يصاب بالعين من أجل 

 شيء ظاهر يمكن أن يغبط عليه، ومع ذلك كل من رآه، اذكر هللا، اذكر هللا، اذكر هللا يكتب لك حسنة، 
لو كان يأمر بالذكر، نقول: أمر بالمعروف، ويكون مفتاح خير، مفتاح ذكر، لكنه يخشى من العين فيأمر كل 

لإلصابة بالعين؛ ألن العين تدفع  االناس تعرض أكثر لئال يصيبه، مثل هذا ؛من يراه أن يذكر هللا، يعني أن يبرك
 ؛ ألن من توكل على هللا كفاه.-جل وعال-بقوة النفس المبنية على حسن التوكل على هللا 

قال لصحابي جليل، وهذا ي   ":((فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا  ))انزعها فإنها َّل تزيدك إَّل وهنا ، قال: "
صحابي، وال من غيره، لكن الذنوب  ألن الشرك ال يعذر فيه أحد، وال يغفر، ال منفما الظن بمن دونه؟! لماذا؟ 

والمعاصي سواًء كانت من الكبائر أو من الصغائر هناك وسائل وأسباب لمحوها والتجاوز عنها، ولذلك قال 
 .((فإنك لو مت وهي عليك، ما أفلحت أبدا  ))للصحابي الجليل: 

 ؟؟ هل هو أكبر أو أصغرأجل دفع العين من أي أنواع الشركأو من لبس الحلقة هذه من أجل الواهنة 
أصغر، وفي  اً في الدفع أو في الرفع، فيكون هذا شرك اً وإنما يعتقدها سبب ،اآلن ال يعتقد فيها أنها تنفع أو تضر

والشافي  األصل أنها بحسب ما يقر في قلبه، إن ظن أنها تشفيه بذاتها فهو أكبر، وإن قال: إنها سبب في الدفع
هذه أسباب،  ، نقول: شرك أصغر، وذكرنا فيما سبق أن األسباب التي جعل هللا فيها التأثير-جل وعال-هو هللا 

الفروة؟ قال: أتقي بها البرد، نقول: صحيح، هذا سبب عادي  أولو قيل له: يا فالن لماذا لبست البشت الثقيل، 
لماذا قرأت على نفسك و اذا أكلت أو لعقت العسل؟ عرفي مطرد، هذا سبب عادي، وهناك أسباب شرعية، لم

السبب الشرعي والعادي المطرد، فإنه يدخل في باب اإلشراك،  اوما عد، بالفاتحة والمعوذتين؟ هذه أسباب شرعية
، وأنت جعلت هذا السبب المؤثر من غير أن -جل وعال-يعني أن الذي يجعل التأثير في هذه األسباب هو هللا 

 ؟، نعماً وإما عادي اً رجع فيه إما شرعييكون لك أصل ت
 طالب:.......

 (())ما أفلحت أبداً 
 طالب:.......

زعم أنها تدفع عنه أو تنفعه أو  نإ ؟هي من الشرك على كل حال، لكن هل هي من األكبر الذي يخلد صاحبه
وأيًا كان أكبر أو  شرك أصغر، -جل وعال-نها سبب والدافع هو هللا : إتضره بذاتها فهذا شرك أكبر، وإن قال

َ ََّل َيْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِه{أصغر،   .ذاه ، ال يغفر، إيه، وتقدم البحث في[( سورة النساء48)] }ِإنَّ َّللا 
يختم له على ما مات عليه، فإن مات برة بالخواتيم، وأن اإلنسان إنما هذا دليل على أن الع ":فإنك لو مت(())"

  ن شركًا فإنه ال يغفر، وإن كان ذنبًا فهو تحت المشيئة.من غير توبة فإنه يؤاخذ، إن كا
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 وحسنه جمع من أهل العلم. ":رواه أحمد بسند َّل بأس به"
))من علق بعض النسخ  ":عن عقبة بن عامر مرفوعا  " الضمير يعود على أحمد، أقرب مذكور، ":ولهقال: "

 .((من تعلق)) وبعضها تميمة((،
  طالب:.......

 دكم؟ ما في من علق عن
  طالب:.......

؟ على كل حال هي موجود في بعض النسخ، وهي في الشرح كذلك ))من علق تميمة((ما في نسخة عندكم 
 .))من علق تميمة((

 يعني الجزاء من جنس العمل. ":((تميمة فال أتم هللا له أو تعلق))من علق "
وهي داخلة في الترجمة من أجل دفع  التميمة هي ما يعلق على الصبي، أو على الدابة للحماية من العين،

وقد يعلقها بعض الكبار، وكثيرًا ما نجد الخيوط في  ،البالء، وقد تستعمل لرفعه، فكثيرًا ما يوجد على األطفال
أيدي بعض الناس، والحروز تكتب وتلف بالجلد، ويخاط عليها؛ لئال يطلع عليها، وما يدرى ما فيها، هذا 

ضعيفًا قيل: إنه معيون، ويعلق عليه شيء من هذه التمائم والحروز، يسمونها  موجود، والطفل إذا كان نموه
خطوط، وما يدرى ما فيها، وقد فتح بعضها، ووجد فيه كتابات بعضها من القرآن، وبعضها طالسم ال يدرى ما 

صل نه بدعة، وبعضها ي: إ، وهذه متفاوتة، بعضها يكفي أن يقال عنهةهو، وبعضها قطع من حشرات، موجود
رب بهذه الحشرة ق  معنى أن يوضع فيه شيء من رؤوس بعض الحشرات إال أنه ت   ماإلى حد الشرك األكبر، وإال 

إلى الشياطين، فهذا شرك أكبر، بعضها فيه طالسم، ومع األسف أن بعض كتب الطب توصي بهذه الطالسم، 
فيها طالسم كثيرة، فيها أرقام،  رها هذهأو الرحمة للسيوطي، أو غي كتب الطب القديمة، يعني التذكرة لألنطاكي،

 وفيها رموز، قد ترمز للشياطين، المقصود أن مثل هذه داخلة في حيز الشرك، نسأل هللا السالمة والعافية.
دعى عليه بهذا، فيدعى عليه فال أتم هللا له: يعني ما يريده، في   فال أتم هللا له(()) من علق أو تعلق هذه التميمة

))ال تم له من أمره ما أراد، كما أنه يدعى على من أنشد الضالة في المسجد، أو باع في المسجد، بأن هللا ال ي
))اتقوا وكما يدعى على من فعل ما يستحق أن يدعى به عليه،  رد هللا عليك ضالتك، وال أربح هللا تجارتك((

 ، إلى آخره.))فالعنوهن((، والمتبرجات المالعن الثالثة((
، ونحن ندعو عليه، لكن هل -عليه الصالة والسالم-األمر بالدعاء، وهنا دعا عليه النبي  المقصود أنه جاء

  هاه؟ علق تميمة هل نقول له: ال أتم هللا لك؟ اً يدعى عليه بعينه؟ وجدنا شخص
هل ندعو له، أو المسألة مسألة عموم، ال أتم هللا على من تعلق تميمة، من غير تعيين، كما هو الشأن في 

 رجة مثاًل، إذا رأيت امرأة متبرجة تقول: لعنك هللا؟المتب
الخمرة عشرة، من شرب الخمر يلعن؟ لما لعنوه وسبوه، في ال، إنما على سبيل العموم، لعن هللا السارق، لعن هللا 

، يعني لعنوا شخصًا بعينه، ال، كون الشيء يباح في الجملة، وعلى العموم، -عليه الصالة والسالم-نهاهم النبي 
يعني لعن هللا السارق، ولعن هللا الشارب، ولعن هللا كذا، لعن هللا كذا، ال يقال للشخص بعينه، وإنما جنسه ال 

 مانع، لعن هللا المتبرجات.
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يمكن الوصول إلى أعيانهن بالتتبع، فقيل مثاًل: نساء  -عشر عشرين- تردد فيه، متبرجات محصوراتيأتي ما ي  
الحصر، أما بالنسبة للجنس ال  إلى المدرسة الفالنية متبرجات، يعني يؤول ساتآل فالن متبرجات، أو مدر   

وإن لم يكن تعيينًا، هل يدخل في حيز المنع أو امتثال أمر  إشكال فيه، لكن ما يؤول إلى الحصر
، لكن ألنه ال نلعن متبرجة بعينها، لكن نلعن المتبرجات، ال نلعن سارقًا بعينه أو شاربًا بعينه ؛؟))فالعنوهن((

 نلعن السارق بجنسه.
  طالب:.......

 بعينه هل نقول: لعنك هللا؟ اً ، وجدنا ظالم[( سورة هود18)]}َأََّل َلْعَنُة َّللا ِ َعَلى الظَّاِلِميَن{ نعم، 
كفر بصيغة يعني جواز ما يطلق على العموم ال يدل على جواز التخصيص به، كما أن من ارتكب مكفرًا ي  

رتكب كذا كافر؛ ألنه ما يدرى ما األسباب، ما ان فالنًا الذي : إهو كافر، لكن ما يقالالعموم، من فعل كذا ف
 الموانع، ما كذا، ال بد أن يتأكد من أمره.

يمكن حصرهن والوصول إلى أعيانهن هل يجوز لعنهن باعتبار أنهن مجموعة، أو  المقصود أننا إذا وجدنا نساءً 
  يجوز ذلك؟باعتبار أنه يؤول إلى معرفة األفراد ال

 هذا محل تردد، وكل ما كثر العدد قرب من الجنس، وكلما قل العدد قرب من التخصيص.
هذا أيضًا دعاء عليه أن ال  ":((فال ودع هللا له))"الودع معروف يستخرج من البحر،  ":((ومن علق ودعة))"

 يجعله في دعة وال سكون.
 ودع: هل هذا ماضي يدع، ودع؟

الماضي يقول أهل  ع  ود   ،))من لم يدع قول الزور(( ،))دع ما يريبك(( ،دعهم الجمعات(())لينتهين أقوام عن و 
إن هذا  :هل نقول ،))فال ودع هللا له((، هذه شاذة، وهنا: }ما وَدَعك ربك{نه أميت، ودع ، وقراءة إالعلم: 

 أميت؟استعمال للماضي الذي 
هناك  ،))فال ودع هللا له((ا استعمال للماضي بال شك، وهنا: إذا قلنا: غفر هللا لفالن، أو ال غفر هللا لفالن، هذ

يعني ال جعله هللا في دعة وال  ))فال ودع((ال غفر، يعني ال ستر هللا عليه، ال ستر هللا عليه ذنبه، وهنا: 
 سكون، بل جعله في قلق، هل نقول: إن هذا استعمال للماضي من هذه المادة الذي أميت؟ مفهوم الكالم؟

 ......طالب:.
 كيف؟

 طالب:.......
 اسم؟

 طالب:.......
 باسم. يعني إذا من فعل كذا فال غفر هللا له، كونه يكون دعاًء هل يخرجه من كونه فعل ماضي؟  ليسال، ال 

 طالب:.......
 للفعل الماضي، وإن كان المراد منه االستقبال، فكأنه قال: فال فال غفر هللا له، ال يخرجه عن كونه استعماالً 

))عن الماضي من الودع،  (ودع) لكن استعمال اللفظلالستقبال،  ودع، ال يدع؛ ألن المضارع هو المخصص
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المضارع، لكن قالوا: إن الماضي أميت، ولو استدرك بمثل  ))دع ما يريبك(( ))ومن لم يدع((، واألمر ودعهم((
 هذا لكان له وجه، وإن لم يقصد به معنى الماضي، لكن لفظه ماضي.

وهذا هو الدليل الصريح على أن تعليق  ":(من تعلق تميمة فقد أشرك())وفي رواية:  ال ودع هللا له(())ف"
 التمائم من الشرك، والتعليق لبس، فيدخل في الترجمة، وسيأتي باب خاص بالتمائم، وتعليقها.

: (يمة فقد أشرك(من تعلق تم))": وَّلبن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجال  في يده خيط من الحمى فقطعه"
التميمة حقيقتها الشرعية غير حقيقتها العرفية؛ ألنها في العرف تطلق على العقيقة، العقيقة يقولون لها: تميمة، 

ألن بعض الناس يسمع بعض  ؛))فقد أشرك(( ،نه ذبحها وعلقها من أجل السلخإومن علق تميمة قد يقول قائل: 
لكن ال تعلق، ألنه وجد من يستعمل النصوص بناًء على داللتها  هذه النصوص ويطبق، وتذبح العقيقة التميمة

العرفية أو االستعمال العرفي، والحقيقة أن الخلط بين الحقائق صار سببًا في ضالل من ضل من المبتدعة، وفي 
 .خطأ من أخطأ من العامة، وقد يقع في هذا أو في شيء من هذا بعض من ينتسب إلى العلم

د تلتبس على بعض طالب العلم؛ ألن استعمالها اللغوي غير االستعمال العرفي، ناك ألفاظ وحقائق قه
اِئِل * }َوالَِّذيَن ِفي َأْمَواِلِهْم َحقٌّ مَّْعُلومٌ : -جل وعال-واالستعمال العرفي غير الشرعي، فمثاًل في قوله  لِ لسَّ

لذي عنده أموال لكنه ال ينفق منها، بخيل على ، االستعمال العرفي للمحروم ا[( سورة المعارج25 -24)] َواْلَمْحُروِم{
نفسه وعلى ولده، فيأتي من زكاته ويعطي هذا الرجل، وله األرصدة الكبيرة في البنوك، يقول: هذا محروم، طيب 

 محروم عرفًا، الناس يعرفون أنه محروم، لكن هل هو المحروم المنصوص عليه في النصوص؟ غيره.
، ثم يقسم أنه منذ خلق ما رأى [( سورة المرسالت33)] }َكَأنَُّه ِجَماَلٌت ُصْفٌر{يقول:  -جل وعال-هللا  لو قال قائل:

في الحقيقة التي جاء التنزيل بها، يراه لكنه في الحقيقة العرفية عنده ما رآه، يعني هل  ،جماًل أصفر، وهو يراه 
رأينا، فاللبس الذي يحصل من عدم يعني في حقيقتها العرفية للون األصفر؟ ال ما  ،أصفر منكم من رأى جمالً 

التمييز بين الحقائق، ال شك أنه يوقع في مثل هذا، في مخالفات بعضها كبير، وبعضها أمره يسير، لكن 
 المقصود أنه ال بد من التمييز بين هذه الحقائق.

ارب أيضًا االصطالحات والعرف الخاص عند أهل العلم مع ما جاء في النصوص قد يقع فيه شيء من التض
والتعارض، فغسل الجمعة واجب، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، هل المراد به حقيقته العرفية الخاصة 

 عند أهل العلم من أنه ما يأثم بتركه ويثاب على فعله؟
ُئُه ِعْنَد َربِ َك َمْكُروه ا{ال، كما أن المكروه في سورة اإلسراء  ، عظائم األمور، [اء( سورة اإلسر 38)] }ُكلُّ َذِلَك َكاَن َسيٍ 

 ؟كبائر، قال عنه: مكروهًا، هل هذا يوافق الحقيقة االصطالحية عند أهل العلم
 إذا طبقنا الحقيقة االصطالحية وقلنا: ما ذكر في سورة اإلسراء كله مكروه، تبحث في كتب األصول  اال بد أن

قب يفعل، مع أن فيها أشياء من أكبر معنى المكروه؟ ما يثاب تاركه وال يعاقب فاعله، إذن ما دام ال يعا ما
 !المحرمات

 كل هذا ألن عامة الناس يسمون العقيقة تميمية.": ))من تعلق تميمة فقد أشرك(("
هذا موقوف على حذيفة، وأما  ":وَّلبن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجال  في يده خيط من الحمى فقطعه"

أنه رأى رجال  في " ، وهذا موقوف-صلى هللا عليه وسلم- بيحديث عقبة بن عامر فيقول: مرفوعًا يعني إلى الن
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رأى " ":[( سورة يوسف106)] }َوَما ُيْؤِمُن َأْكَثُرُهْم ِبالِل ِ ِإَّلَّ َوُهم مُّْشِرُكوَن{وتال قوله:  يده خيط من الحمى فقطعه،
ر، في الحديث األول إنكار أواًل الخبر فيه ما فيه، يعني بعضهم يضعفه، وال شك أن اإلنكا": رجال  في يده خيط

إنكار باللسان، وهنا إنكار باليد، وال شك أن هذا  ،))انزعها((قال: من الواهنة، فقال:  ))ما هذه؟((باللسان، 
بخالف من يقول: إن إنكار المنكر ، ))فإن لم يستطع فبلسانه((مطلوب وهذا مطلوب، واألصل اإلنكار باليد، 

األمر بالمعروف والنهي عن  زن في الصحف، هجمة شرسة على جهاون الغير، هذا يكتب اآلؤ تدخل في ش
حلقة يد إنسان ال تقول له شيء؛ ألنك تدخلت  أو اً ون الغير، دعه، إذا رأيت خيطؤ المنكر، يقول: تدخل في ش

ا ما قال: أن :))انزعها((قال: من الواهنة، قال:  ))ما هذه؟((يقول:  -عليه الصالة والسالم-ونه، والنبي ؤ في ش
 يسمى حقوق اإلنسان، وهللا المستعان. ءحر، تدخلت في شئوني، هناك شي

ما يؤمن أكثرهم  ":[( سورة يوسف106)] }َوَما ُيْؤِمُن َأْكَثُرُهْم ِبالِل ِ ِإَّلَّ َوُهم مُّْشِرُكوَن{وتال قوله:  فقطعه،" قال:
معناه أنه قد يجتمع  ُرُهْم ِبالِل ِ ِإَّلَّ َوُهم مُّْشِرُكوَن{}َوَما ُيْؤِمُن َأْكثَ ألنه قال:  ؟باهلل، هل يجتمع الشرك مع اإليمان

هو واقع  الشرك مع اإليمان، لكن قالوا: اإليمان المراد به توحيد الربوبية، إال وهم مشركون في األلوهية، وهذا
 ؟مشركي العرب، نعم

  طالب:.......
عليه بأصبعيك خف،  ترق يؤلمك إذا ضغطرق، إذا صار بك عالخيط يحتمل أنه تربط به اليد ليخف نبض الع  

ال بد من إنكاره، فإن كان هذا يمتثل األمر اكتفي باللسان كما  فاالحتمال وارد هنا ووارد هناك، فال شك أنه منكر
 حصل لعمران، وإن كان ال يكتفي باألمر فال بد من التغيير باليد إذا لم يترتب عليه أثر أكبر منه.

  طالب:.......
 ؟الرأس من أجل أن يخف األلم، نعمنعم يعصب 
  طالب:.......

 .لرقى والتمائم تذكر إن شاء هللا، تفصلأقول: الباب الذي بعده، باب ما جاء في ا يأتي الباب،التمائم،  ،ال
بد من حمله على قالوا: إنه ال يجتمع اإليمان مع الشرك فال ": }َوَما ُيْؤِمُن َأْكَثُرُهْم ِبالِل ِ ِإَّلَّ َوُهم مُّْشِرُكوَن{"

 اإلقرار واالعتراف بتوحيد الربوبية، إال وهم مشركون في األلوهية.
هذا على افتراض صحة الخبر، وإال فالكالم فيه عند أهل العلم معروف، وهنا هل يمكن  ،اآلية في الشرك األكبر

ضعيفة؟ ألن بعضهم اعتمد في أبواب هي من أهم أبواب الدين على أحاديث  -رحمه هللا-أن يقال: إن الشيخ 
تكلم في كتاب التوحيد، وأن الشيخ استدل بأحاديث ضعيفة في العقائد، واإلجماع قائم على أنه ال يستدل في 

 ؟العقائد باألحاديث الضعيفة
 اً نقول: إن الشيخ لم يعتمد على هذه األخبار، أواًل: األحاديث يوجد من يصححها، فلم يدخل فيه ضعيفًا متفق

ًا الشيخ لم يعتمد في هذه المسائل المهمة على األحاديث الضعيفة، وإنما اعتمد على ما في على ضعفه، وأيض
الباب من آية وحديث صحيح، أقول: ال يلزم بعد ذلك من إيراد أو ال يمنع من إيراد األحاديث التي فيها كالم 

 ألهل العلم؛ ألن المعول على ما قبلها من اآليات واألحاديث الصحيحة.
 .....طالب:..
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معوله على هذا، معوله على ما  ليسهو مصحح عند بعض أهل العلم، لكن على افتراض تضعيفه، الشيخ 
 تقدم، وال مانع من باب حشد األدلة أن يذكر الضعيف.

 شرك. ؛ لعموم االشتراك في المسمى، كلهاآلية في الشرك األكبر، والصحابي استعملها في الشرك األصغر
يعني لرفع البالء أو دفعه،  ":لى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلكاألو " المسائل، يقول:

 والنصوص فيها تغليظ شديد.
فكيف بمن دونه؟ صحابي عنده من الحسنات الكثيرة، لكن  ":الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح"

ته قليلة؟ ممن جاء بعد الصحابة وليس له هذه السيئة لم تغمر في بحار حسناته فكيف بمن دونه ممن حسنا
 ، شرف الصحبة ال يمكن أن يناله أحد ممن جاء بعد الصحابة.مزية على غيره
  طالب:.......

 هاه؟
  طالب:.......

 هو؟ ما
  طالب:.......

 ؟ال يغفر، نعم، يستفاد من هذا نعم
 ":الشرك األصغر أكبر من الكبائرأن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد لكالم الصحابة أن "

أكبر فالح مطلق،  اً لماذا؟ ألنه نفى عنه الفالح، نفى عنه الفالح المطلق، أو مطلق الفالح؟ هذا لو كان شرك
 أصغر كان مطلق الفالح. اً لكن لو كان شرك

وإليه ميل ابن  -رحمه هللا-القول بأن الشرك األصغر ال يغفر هو قول شيخ اإلسالم ابن تيمية، واإلمام المجدد 
 .القيم

َ ََّل َيْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِه{}المقصود أنه ليس بقول ضعيف أو مهجور، ال، يعني دخوله في عموم:   ( 48)] ِإنَّ َّللا 
 يشمل الشرك األصغر. ََّل َيْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِه{}، [سورة النساء

أكبر من الكبائر؛ لدخوله في عموم  ":الكبائرفيه شاهد لكالم الصحابة أن الشرك األصغر أكبر من "يقول: 
 الشرك وعدم المغفرة.

))لو مت على ذلك ما : له ومع ذلك قال لماذا؟ ألن عمران فعلها من غير علم ":الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة"
 .أفلحت أبدًا((

يعذر الجاهل مطلقًا؟ أو  ومسألة العذر بالجهل مسألة كبيرة، وفيها مؤلفات، وفيها كالم كثير ألهل العلم، هل
يعذر في بعض األبواب دون بعض؟ أو يعذر في بعض المجتمعات دون بعض؟ أو في بعض األحوال دون 

 تحتاج إلى تفصيل طويل. بعض؟
لبسها من الواهنة، ال تنفعه في العاجلة؛ ألنها ال تزيده إال وهنًا، يعني هذا  ":الرابعة: أنها َّل تنفع في العاجلة"

 يف باآلخرة؟ في اآلخرة ال يفلح أبدًا.الدنيا، فك
 ."(َّل تزيدك إَّل وهنا ())بل تضر، لقوله:  َّل تنفع في العاجلة،"
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يعني هل هناك تناقض أو تنافر أو  ،))انزعها((التغليظ،  ":الخامسة: اإلنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك"
عليه -لذي يستدل به على حسن خلقه ا ))دعوه((: -مرضي هللا عنه-تضاد بين هذا وبين قوله للصحابة 

 وحسن تعليمه وحسن تربيته؟ -الصالة والسالم
 طالب:.......

أواًل: المخالفة مختلفة، األمر الثاني: أن المخالف مختلف، هذا جاهل يحتاج إلى من يرفق به، وهذا ، نعم
لى شخص بما ال يتكلم به يستكثر منه، ولذلك يمكن أن يتكلم ع -عليه الصالة والسالم-صحابي مالزم للنبي 

 على غيره.
}َوَمن علق قلبه باهلل كفاه،  من ((من تعلق شيئا  وكل إليه))": السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئا  وكل إليه"

ْل َعَلى َّللاَِّ َفُهَو َحْسُبُه{  ، لكن من تعلق بشيء سواًء كان ممن يعقل أو ال يعقل فإنه يوكل[( سورة الطالق3)] َيَتَوكَّ
 عن تحقيق مصالحه. إليه، وإذا وكل إليه، فإنه يوكل إلى عاجز

ومعلوم أن هذا األصل فيه هو الشرك األصغر؛ ألن  ":التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك :السابعة"
 نه سبب مؤثر بنفسه.إجعلها سببًا ال يصل إلى حد الشرك األكبر إال إذا قال: 

 يعني من الشرك األصغر. ":من ذلكأن تعليق الخيط من الحمى  :الثامنة"
على  في الشركيعني األكبر في التاسعة: تالوة حذيفة اآلية دليل على أن الصحابة يستدلون باآليات التي "

 ، هل هي المرادة؟{}َوِمَن النَّاسِ  ":األصغر، كما ذكر بن عباس في آية البقرة
  طالب:.......

، إلى آخر اآلية، بها استدل ابن [( سورة البقر165)] ِخُذ ِمن ُدوِن َّللا ِ َأنَدادا {}َوِمَن النَّاِس َمن َيتَّ نعم هي المرادة، 
 عباس.

 داخل في الترجمة.هو يعني من الشرك،  ":ن العين من ذلكمالعاشرة: أن تعليق الودع "
لق هذه تعهو  يدعى عليه من جنس عمله، ":الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن هللا َّل يتم له"

 .التميمة رجاء أن يتم هللا عليه، فيدعى عليه بنقيض قصده؛ ألنه وقع في المخالفة
وخلى بينه وبينه فلم يكن في دعة وال سكون، بل  ":ذلك أي ترك هللا له :((ومن تعلق ودعة، فال ودع هللا له))"

 وهللا أعلم.ق واضطراب، وأزمات نفسية، وغيرها، في قل
  طالب:.......

 هاه؟
  لب:.......طا

 ال، ال هذا من جنس هذا، من جنسه ما يختلف. إيه.
  طالب:.......

 كالهما يطلب منه هذا، فيكون جمع هذا وهذا، نسأل هللا السالمة والعافية.
  طالب:.......

 بقدر ضرره على اإلسالم وأهله.
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (10شرح كتاب التوحيد )

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،الحمد هلل رب العالمين

 اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجالل واإلكرام.
 باب ما جاء في الرقى والتمائم :-رحمه هللا تعالى-قال شيخ اإلسالم 

فـي  -صـلى هللا عليـه وسـلم-أنه كـان مـع رسـول هللا  -رضي هللا عنه- عن أبي بشير األنصاري  حفي الصحي
 أو قالدة إَّل قطعت. ،بعض أسفاره، فأرسل رسوَّل  أن َّل يبقين في رقبة بعير قالدة من وتر

ــن مســعود  ــه-وعــن اب ــال: ســمعت رســول هللا  -رضــي هللا عن ــول:  -صــلى هللا عليــه وســلم-ق ــى ))يق إن الرق
 .]رواه أحمد وأبو داود[ ((تمائم والتولة شركوال

 .]رواه أحمد والترمذي[ ((من تعلق شيئا  وكل إليه))وعن عبد هللا بن عكيم مرفوعا : 
العين، لكن إذا كـان المعلـق من القرآن، فرخص فيه بعـض السـلف، يتقون به : شيء يعلق على األوَّلد التمائم

 .-رضي هللا عنه-عنه، منهم ابن مسعود  وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي
صـلى هللا -فقـد رخـص فيـه رسـول هللا  الدليل ما خال من الشـرك، اوالرقى: هي التي تسمى العزائم، وخص منه

 من العين والحمة. -عليه وسلم
 والتولة: شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته.

يـا رويفـع! لعـل الحيـاة تطـول بـك، )): -صلى هللا عليـه وسـلم-: قال لي رسول هللا ع قاليفوروى أحمد عن رو 
 .(فأخبر الناس أن من عقد لحيته، أو تقلد وترا ، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدا  بريء منه(

 .]رواه وكيع[ "من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة"وعن سعيد بن جبير قال: 
 ."كانوا يكرهون التمائم كلها، من القرآن وغير القرآن"قال:  وله عن إبراهيم
 فيه مسائل:

 األولى: تفسير الرقي والتمائم.
 الثانية: تفسير التولة.

 الثالثة: أن هذه الثالثة كلها من الشرك من غير استثناء.
 الرابعة: أن الرقية بالكالم الحق من العين والحمة ليس من ذلك.

 إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم َّل؟.الخامسة: أن التميمة 
 ن العين، من ذلك.مالسادسة: أن تعليق األوتار على الدواب 

 السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وترا .
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 الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان.
 .راده أصحاب عبد هللاالتاسعة: أن كالم إبراهيم َّل يخالف ما تقدم من اَّلختالف، ألن م

أمـا ، وصلى هللا وسلم وبارك على عبـده ورسـوله نبينـا محمـد وعلـى آلـه وأصـحابه أجمعـين ،الحمد هلل رب العالمين
 :-رحمه هللا تعالى-بعد فيقول المؤلف اإلمام المجدد 

ح بأنـه مـن الشـرك فـي البـاب السـابق بالنسـبة لتعلـق وتعليـق الحلقـة والخـيط صـر  ":باب ما جاء في الرقى والتمائم"
بــاب مــن الشــرك لــبس الحلقــة والخــيط ونحوهمــا لرفــع الــبالء أو دفعــه، فجــزم بأنهــا مــن الشــرك، وهنــا بــاب مــا : فقــال

لـم يجـزم بـالحكم،  -رحمـة هللا عليـه-جاء في الرقى والتمائم؛ ألن منهـا مـا هـو شـرك، ومنهـا مـا لـيس بشـرك، ولـذا 
حيانًا يأتي في الترجمـة بحكـم مجـزوم بـه، وأحيانـًا يـورده علـى سـبيل أ -رحمه هللا تعالى-وهذه هي طريقة البخاري 

التردد هل هو من كذا أو ال؟ وأحيانًا يذكر المسألة دون حكم الحتمـال األدلـة، فـال يجـزم إال بمـا يـدل عليـه الـدليل 
 من غير احتمال.

 : جمع تميمة."والتمائم" وهي جمع رقية ":باب ما جاء في الرقى"هنا قال: 
ث علـى المـريض، والتمـائم: هـي مـا يعلـق يظـن بهـا تتمـيم الخيـر، أو تتمـيم : جمع رقية، وهي القراءة مع النف  الرقى

 الصحة برفع ما فيها من بالء، أو مرض.
يكثـر مـن هـذا، وليسـت  -رحمـه هللا-ذكرنـا فـي درس مضـى أن الشـيخ  ":في الصـحيح": -رحمه هللا تعالى-يقول 

 ًا معينًا، أو حكمًا معينًا.له قاعدة مستمرة بأن يريد كتاب
والحـديث فـي الصـحيحين، فإمـا أن  ":فـي الصـحيح"مر بنا قوله في الصـحيح، والمـراد صـحيح مسـلم، وهنـا يقـول: 

يــراد بــه الجــنس، جــنس الكتــاب الصــحيح، ممــا يشــمل الصــحيحين، أو مــراده بــذلك الحــديث الصــحيح، المــروي عــن 
 وغيرهما.أبي بشير األنصاري، وهو مخرج في الصحيحين، 

نه قيس بـن عبيـد، ًا منهم من يقول: إكبير  اً ختلف في اسمه اختالفي   ":-رضي هللا عنه-عن أبي بشير األنصاري "
ومنهم من يقول: ال يوقف له على اسم صحيح، وهذه هي العادة الغالبة فـيمن اشـتهر بالكنيـة، ذكرنـا مـرارًا أن مـن 

ألن األلســنة لــم تتداولــه، ومثلــه مــن  مه بالتحديــد لمــاذا؟يشــتهر بالكنيــة يضــيع اســمه، ويصــعب الوقــوف علــى اســ
اشــتهر باالســم، أو اشــتهر باللقــب، يصــعب معرفــة كنيتــه، يعنــي كــم فــي طــالب العلــم مــن يعــرف كنيــة قتــادة؟ ألنــه 
اشــتهر باالســم، وكــم مــن طــالب العلــم مــن يعــرف اســم أبــي ثعلبــة الخشــني؟ فــال شــك أن النــاس إذا اعتمــدوا شــيئًا 

 ، في المعاصرين أبو تراب الظاهري، أحد يعرف اسمه؟هءضاع ما ورا
 طالب:.......

 هاه؟
 طالب:.......

 ما اسمه؟
 طالب:.......

 هاه،....
 طالب:.......
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ـــد الـــرحمن الظـــاهري، ، وعجنتهـــاأنـــت خلطـــت المســـألة خلطـــ ـــوه ا وعصـــدتها، أبـــو تـــراب الظـــاهري غيـــر أبـــو عب أب
 معروف، لكن اسمه؟

 طالب:.......
 تماس مثل ما قال أخونا؟ال أوعن يقين 

 طالب:.......
دليل على أنه في المتقدمين وفي المتأخرين، وهذا يمكن الوقوف عليه؛ ألن وفاته قريبة، لكـن مـاذا عـن مـن نأتي ب

 تقدمت به الوفاة، تقادم العهد به، وإذا بحثت في كتب التراجم، قتادة كنيته؟
 طالب:.......

 اإلخوان؟أبو الخطاب صح، لكن كم من يعرف من 
ى اسم صحيح، مع فجرت العادة أن الناس إذا تداولوا شيء نسو ما عداه، وهنا قال ابن عبد البر: ال يوقف له عل

 ، وع م  ر.-عليه الصالة والسالم-هد، مع النبي اشأنه صحابي، شهد م
فـي  -وسـلمصـلى هللا عليـه -أنه كان مع رسـول هللا  -رضي هللا عنه -في الصحيح عن أبي بشير األنصاري "

مــا الســفر هــذا؟ هــل يوقــف علــى تحديــده؟ ذكــر الشــراح تعيــين هــذا الســفر؟ نعــم الشــراح مــا ذكــروا  ":بعــض أســفاره
، المهم أنه في بعض أسفاره، يسمونه مـبهم، السـفر مـبهم، ال يوقـف علـى تعيينـه، وابـن حجـر مـن أشـد النـاس ئاً شي

 .للمبهمات، سواًء كانت في األسانيد أو في المتون  اتتبع
رســواًل هــو زيــد بــن حارثــة  -عليــه الصــالة والســالم-أرســل رســواًل ينــادي فــي النــاس، أرســل النبــي ": فأرســل رســوَّل  "

بــه–مــواله  بهــذه الرســالة، إلــى جميــع مــن معــه مــن  -عليــه الصــالة والســالم-وهــذا الرســول الــذي أرســله النبــي  -ح 
 ."و قالدة إَّل قطعتأ ،أن َّل يبقين في رقبة بعير قالدة من وتر" :الجيش نص الرسالة

 .هذا نهي ومؤكد بنون التوكيد الثقيلة، التي تقتضي بناء المضارع على الفتح: "َّل يبقين"
 .هذا الباب ظاهر؛ ألنه مخل بأصل األصول وهو التوحيد األصل في النهي التحريم، وهو في :"َّل يبقين"

 أو أي دابة كانت. يعني أو غيره، في حكمه رقبة فرس، أو رقبة حمار، "في رقبة بعير":
والقالدة ما يعلق في العنق، وفي حكمها ما يربط على أي جزء مـن أجـزاء البـدن، : "في رقبة بعير قالدةَّل يبقين "

 .يراد منه ما يراد بهذه القالدة
الــوتر يؤخــذ مــن الجلــد يوصــل بــه مــا بــين طرفــي القــوس، وجــرت عــادتهم فــي الجاهليــة أنــه إذا  ":قــالدة مــن وتــر"

ر خلقًا باليًا ال يحتمل وال يشـتد للسـهم؛ ألنـه كلمـا قـوي صـار السـهم مـن خاللـه أقـوى وأنفـذ وأبعـد، وإذا اخلولق صا
ضــعف ضــعف الرمــي بــه، فــإذا ضــعف أخــذوه مــن القــوس وعلقــوه فــي عنــق الدابــة؛ ليقيهــا مــن العــين، يتقــون بــه 

 العين.
انين، أو أن هــذا مجــرد لتفــت إليــه نفــوس العي ــومــا الــرابط بــين هــذا الــوتر وبــين العــين؟ هــل ألنــه وتــر بــال قــديم، ال ت

 ؟شيء أوحاه الشيطان إليه، وقال: إن هذا الوتر الذي كثر استعماله واستخدامه له أثر في دفع العين؟ نعم
 طالب:.......

 في الكتب. لم يجدوه الذيعندك، هو  ما نريد فنحن كان عندك شيءإن 
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 طالب:.......
 ؟نعمهاه؟ 

 طالب:.......
 السهم يمضي منه، هاه؟ بدونه، ليسه، من لكن

 طالب:.......
منــه، والعــين تــرد إليــه، إال إذا كــان يصــدر مــا  الــوتر هــذا أقــول: هــذا الســهم الــذي كــان يمضــي بواســطته، بواســطة
 يشبه السهم مما يقاوم هذه العين، يعني مجرد احتمال.

 طالب:.......
يلة دفــاع، هــاه؟ فهــي كمــا كانــت وســيلة دفــاع بالنســبة يعنــي أن الــوتر مــع المجمــوع، مــع الســهم، مــع القــوس وســ

 محسوسة، نعم؟غير  -من وجهة نظرهم-وسيلة دفاع  يلألعداء الذين عداوتهم ظاهرة محسوسة مشاهدة، فه
 طالب:.......

هو الذي يقتل السهم، وإذا نظرنا إلى المجموع من الوتر والسهم والقوس كلها وسيلة دفاع، فإذا كـان هـذا هـو وجـه 
شـبه، والســبب الــذي يــدعوهم إلــى أن يعلقوهــا علــى الـدواب لتقــيهم العــين، وهــي حقيقــة ليســت بســبب ال شــرعي وال ال

 عادي مطرد، فهي إلى الخرافة أقرب، وهي قادحة في التوحيد؛ ألنهم يظنون النفع بما ليس فيه نفع.
ْجَس ِمـَن اأْلَْوَثـاِن{يـة؟ هـذه بيان "مـن" ":أو قـالدة إَّل قطعـت ،من وترَّل يبقين في رقبة بعير قالدة "  }َفـاْجَتِنُبوا الـرِ 
 ، أال يصلح أن تكون تبعيضية؟[( سورة الحـج30)]

 طالب:.......
 ال، ال هذه ليست بعض الوتر، القالدة هي الوتر، فهي بيانية.

 طالب:.......
هــذه  "أو"أو قــالدة،  الــذي علــق علــى هــذه الدابــة؟ هنــا بيانيــة،، لكنــه المقصــود هنــا هــل القــالدة بعــض الــوتر تــأتي

قـالدة مـن وتـر، فخـص القـالدة مـن هـذا النـوع، أو أنـه أطلـق  -عليه الصـالة والسـالم-قالوا: للشك، هل قال النبي 
 ؟قالدة من أي شيء كان، من أي مادة كانت

ا والسبب في ذلك أنهـم يزعمـون أنهـا تنفـع وتـرد العـين، ومـا كـان هـذا شـأنه فهـو مـن الشـرك؛ ألنـه كمـ "إَّل قطعت":
 قرر ليس بسبب ال شرعي وال طبيعي عادي مطرد، فحينئذ يكون من باب التوهم الذي هو عين الشرك.

يقـول:  -صلى هللا عليـه وسـلم-قال: سمعت رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن ابن مسعود " :-رحمه هللا-قال 
ومــا ورد فــي  ،منهــا مــا هــو بــالقرآنالرقــى معروفــة، و  ":]رواه أحمــد وأبــو داود[ ((إن الرقــى والتمــائم والتولــة شــرك))

))وال بـأس بـالرقى  رقاكم(( ))اعرضوا علي  : -عليه الصالة والسالم-السنة، وما ليس فيه شرك مما قال فيه النبي 
مـــن  معناهـــا، أو توســـالت وأدعيـــة، يطلـــبومنهـــا الرقـــى، بألفـــاظ ال يعـــرف ، هـــذا النـــوع هـــامن مـــا لـــم تكـــن شـــركًا((

هذا المريض، أو يتوسل ويتقرب بها إلى الشياطين، هذا نـوع وذاك نـوع، النـوع األول المخلوق بواسطتها أن يشفي 
وأمـا النـوع الثـاني وهـو مـا كـان  ،))ال بـأس بـالرقى((قـى، وقـال: قـي ور  ر   -عليه الصالة والسالم-جائز؛ ألن النبي 

 فيه خلل في أحد شروط الرقية فهو من الشرك، كما في هذا الحديث.
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مــا يفهــم معنــاه، وأن و  ،أن تكــون باآليــات القرآنيــة واألدعيــة النبويــة، وأن تكــون بــالكالم العربــييشــترط فــي الرقيــة 
 يعتقد الراقي، والمرقي أن هذه الرقية سبب، وأن الشفاء بيد هللا تعالى.

 بــالكالم العربــي ومــا والرقيــة نــوع مــن الــدعاء، فــرع منــه، يشــترط لهــا مــا يشــترط للــدعاء، يشــترطون أن تكــون الرقيــة
 .ها من الكالم المحظور الممنوع شيءيفهم معناه؛ لئال يدخل في أثنائ

نـه ال إمن طالب فلبيني يقول: إن أخاه أو قريبـه البسـه جنـي، فيقـرأ عليـه بالعربيـة فيقـول بلسـانه:  وجاء سؤال قديم
 ال؟يفهم، وال يدري ما يقال، وكأن الجني أيضًا فلبيني، هذا السؤال، فهل تجوز رقيته بلغتهم أو 

 نها ال تجوز.، أمقتضى االشتراط أن تكون الرقية بالكالم العربي وما يفهم معناه، نعم
 طالب:.......

 هو؟ ما
 طالب:.......

وال يفهم معناه، وإذا كان ال يفهم معنـاه  اً ، يعني مجرد توضيح لكونه عربيًا؛ ألنه قد يكون عربياً يفهم إذا كان عربي
مثــل  تيــه شــيء مــن الشــرك، فــال بــد أن يكــون مــن الكــالم المفهــوم، وحينئــذ إذا وجــدؤمن أن يكــون فوال ي ــ ،منــعال ي  

 ،هــذه الحالــة، والترجمــة لهــا حكمهــا عنــد أهــل العلــم، يعنــي يــدخلها الخلــل بســبب جهــل المتــرجم، وبســبب عــدم ثقتــه
 .كونه غير ثقة يدخل الخللف

فــي الراقــي أن  رف كالمــه، ولــذا يشــترطون فحــ قــام بعــض المتــرجمين يتــرجم لعــالم مــن العلمــاء فــي مســائل االعتقــاد
 اً يكـــون ثقـــة، المتـــرجم يشـــترطون فـــي المتـــرجم أن يكـــون ثقـــة؛ لـــئال يحـــرف الكـــالم فـــي الترجمـــة، وأن يكـــون عارفـــ

 باللغة المنقول عنها، والمنقول إليها. ابالترجمة، عارف
ي فـي األلفـاظ وتـرجم الرقيـة بمـا علـى عقيـدة السـلف، وعنـده مـن التثبـت والتحـر  إذا أتينا برجل ثقـة، طالـب علـم ثقـة

: -عليـه الصـالة والسـالم-مقتضى الشرط أن هذا ال يصح، ومقتضـى قولـه  -مثل هذا الفلبيني- يفهمه المخاطب
لمقصــود منهــا ال يتعبــد بهــا؛ ألن اأنــه يجــوز، ومــا المــانع؛ ألن ألفــاظ الرقيــة  ))ال بــأس بــالرقى مــا لــم تكــن شــركًا((

ترجمة اآليات القرآنية؟ وهل إذا ترجم معناها يبقى أثرها تكون شـفاًء كمـا كانـت قرآنـًا انتفاع المرقي، لكن كيف يتم 
 بألفاظه وحروفه؟
 طالب:.......

 المسألة ثانية هذه نأتي إليها، لكن ما زلنا في تقرير الترجمة.
 طالب:.......

 ؟من باب العناد واإلصرار، نعميكون أن يقول، وهذا يمكن  ماذانه يتكلم، يقول: ما أفهم، ما أدري : إال، يقول
 طالب:.......

 هاه؟
 طالب:.......

 نعم؟
 طالب:.......
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هذا الكالم الذي يقوله اإلخوان، لكن ما زلنا في تقرير مسألة الترجمة، ثم بعد ذلـك ننظـر فـي تـأثير القـرآن بلفظـه، 
هــذا اإلنســان، بحجــة أنــه ال هــل يشــترط لــه فهــم، أو ال يشــترط؟ لكــن هــذا يقــول: أنــا مــا أفهــم، ورفــض الخــروج مــن 

 يفهم، هل يترجم هذا الكالم ليفهم وتقطع حجته؟
 طالب:.......

 هاه؟
 طالب:.......

 نعم؟ رآن هل أثرها مثل أثر القرآن؟ ما ي قارن وإذا فسر، ترجمت معاني الق
 طالب:.......

 نعم؟
 طالب:.......

 .نعم
 طالب:.......

 هاه؟نعم، 
 طالب:.......

صحيح، هنـاك وقـائع وحـواد  بع بهذا، وهذا كالمه ليس بصحيح، يتذرع بمثل هذا وكالمه ليس يتذر أن يمكن هو 
يعـانون مثـل هـذا  نوأشياء على طريق التنكيت، وأشياء تـرد علـى ألسـنتهم مـن بـاب التخويـف والتهويـل، يعنـي الـذي

 األمر عندهم غرائب.
دخل فـي ثنايـا ومـا يفهـم معنـاه سـدًا للذريعـة؛ لـئال ي ـعلى كل حال الترجمة اشترطوا أن تكون الرقية بـالكالم العربـي 

إما بقصد أو بغير قصد، وأما بالنسبة للقرآن ال تجوز ترجمته، بل ال تمكن ترجمتـه  ،ورذهذه الرقية شيئًا من المح
ــًا، وإنمــا الترجمــة لمعانيــه، وحينئــذ ال يكــون األثــر فــي المعــاني هــو األثــر فــي ألفــاظ القــرآن، كمــا أنــزل بلغــة  حرفي

 ؟العرب، وال مانع حينئذ من أن يقرأ القرآن بحروفه، بلغة العرب، وما عداه ترجمته أمرها سهل، نعم
 طالب:.......

تريد منه أن يخرج من هذا المبتلى، رقيـة الجنـي غيـر رقيـة المـرض، ولـذلك يحصـل أحيانـًا  الكن أنت تخاطب جني
من شدة الضرب، وقد يهـدد  يحد مات المرق تهديد وضرب، يحصل ضرب، وقد يبالغ بعضهم إلى أن وصل إلى

 ؟الجني بقتل المرقي، وهذا حصل وقتل، نسأل هللا العافية، نعم
 طالب:.......

مــا أخــرج؛ ألنــي  هــو التــأثير حاصــل علــى كــل حــال، القــرآن مــؤثر علــى كــل حــال، لكــن إذا تــذرع الجنــي وقــال: ال
 تقولون، ما أفهم، هاه؟ ماذاأدري 

 من جهة، ويخوف ولو بلغته، يخاطب بلغته، لكن يبقى أن القرآن يقرأ كما هو ال يترجم. يعني شد عليه بالقراءة
 طالب:.......

 ؟...من هو
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 طالب:.......
قــراءة، لكــن مخاطبتــه وتخويفــه وتهديــده، مــا يخــرج إال بهــذا، يعنــي واقــع الرقــاة يفعلــون هــذا ونفــع معهــم بالتهديــد 

 ؟والتخويف، نعم
 طالب:.......

الجني بقتل المصاب، يقول: إما أن تتركني وإما أقتله، ماذا يصنع؟ هل يقـال: األمـر لصـاحب الشـأن نعم لو هدد 
عند الراقي من القوة ما يسـتطيع أن يقتـل بـه الجنـي،  هو الذي يختار، أو وليه؟ هناك قوة وهناك ضعف، قد يكون 

نسـان يخـاف مـنهم، ويتعلـق بهـم، وقد يكون هناك ضعف، وحصل وقائع من الجن أنهم قتلوا، لكـن ال يعنـي أن اإل
 .-جل وعال-باهلل  اً ويتقرب إليهم، أو يداريهم، ال، يكون أمله معلق

حصــل هنــاك غرائــب يعنــي، امــرأة تقــول: إن هــذا الجنــي ال يمكنهــا مــن الصــالة حتــى يعاشــرها، وجــيء بهــا للراقــي 
صـين الـذي يقـي مـن هـذه الشـرور، قال: إن لم تتركـوني قتلتهـا، فمـن هنـا نعـرف أهميـة األذكـار، فهـي الحصـن الح

عليـه -من شرور شياطين اإلنس والجن، فعلى المسلم أن يالزم هذه األذكار التي جاءت في كتاب هللا وسنة نبيه 
 .-الصالة والسالم

شاب دخل فيـه أو البسـه جنـي، ثـم لمـا قـرئ عليـه، أو رقـي، قـال: أنظرتـه حتـى الثانيـة عشـرة بقـراءة آيـة الكرسـي، 
 ها دخلت.فلما لم يقرأ 

تعبيـــر النـــاس يعنـــي دخـــل فيـــه جنـــي، إيـــش معنـــى دخـــل؟ هللا أعلـــم، المقصـــود أنـــه البســـه، فهنـــا تتبـــين أهميـــة هـــذه 
فعلـى اإلنسـان  ئًا،وال تكلـف شـييـة الكرسـي تقـرأ فـي أقـل مـن دقيقـة األذكار، إذا قرأ آية الكرسي لم يقربه شـيطان، آ

 المسلمين.ه، ولمن يمحضه النصيحة من أن يحرص على هذه األذكار بالنسبة له، ولمن تحت يد
التمــائم: هــي التــي تعلــق، تعلــق علــى المــريض أو يعلقهــا اإلنســان علــى نفســه للــدفع، أو ": إن الرقــى والتمــائم(())"

لـبالء أو دفعـه مـع مـا فـي هـذا البـاب، التمـائم ارفـع لللرفع، وهنا يكون هناك تقارب بين مـا جـاء فـي البـاب السـابق 
 .هذا خبر إن   ))إن الرقى والتمائم والتولة شرك((إن،  هذه تعلق؛ ألن خبر

 -عليـه الصـالة والسـالم-بـل هـو مبـاح، فـالنبي  شرك، ومنها ما ال يدخل فـي الشـرك الرقى عرفنا أن منها ما هو\
 ال يعني أن الرقى كلها من الشرك، بل منها ما هو شرك، ومنها ما ليس بشرك. ))شرك((فقوله:  رقى ورقي،

آن يعلـق علـى الطفـل أو هذه المعلقات التي يعلقونها وغالب ما تعلق علـى األطفـال، منهـا مـا هـو مـن القـر التمائم: 
لـيس مـن القـرآن، ولـيس فيـه شـرك، ومنهـا مـا ، تمائم من القـرآن، ومنهـا مـا يعلـق مـن الكـالم العـادي على المريض

بعـض الحشـرات؛ ألنــه لمـا فتحــت يعلـق بتوسـالت شــركية إلـى شـياطين، ومنهــا مـا يوضـع فيــه أجـزاء وأبعـاض مــن 
 هذه التمائم وجد فيها هذا كله، فهل حكمها واحد وكلها من الشرك؟

 أما ما فيه شرك هذا ظاهر، يعني إضافة إلى التعلق، مسألة الشرك الموجود فيها، وتعلق الشرك شرك.
آن شــفاء، وهــذا نــوع مــن أنــواع هــذه التمــائم إذا كانــت مــن القــرآن اختلفــوا فيهــا، فمــنهم مــن أباحهــا وجوزهــا؛ ألن القــر 

تعليـق - االستشفاء بالقرآن، ومـنهم مـن قـال: ال تخـرج مـن عمـوم التمـائم المنصـوص عليهـا فـي الحـديث، فـالتعليق
 شرك على أي حال. -التمائم
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أو علق ما هو أعم من ذلك من القرآن والخيط والجلـد الـذي يخـاط علـى القـرآن، أو يكـون هـذا  اهل ألنه تعلق قرآن
التمـائم فيـدخل فيهـا جميـع تناوله الخبر أيـًا كـان كمـا هـو قـول ابـن مسـعود علـى مـا سـيأتي، فجـاء النهـي عـن مما ي

 سواًء كان من القرآن أو غيره. سيأتي التفصيل في كالم ابن مسعود إن شاء هللا تعالى. األنواع
جتـه والزوجـة إلـى زوجهـا، وهـو شيء يصنعونه يزعمون أنـه يحبـب الـزوج إلـى زو  ":))إن الرقى والتمائم والتولة(("

نوع من السـحر يسـمى العطـف، والشـيخ اإلمـام المجـدد لمـا ذكـر النـواقض ذكـر منهـا السـحر، قـال: ومنـه الصـرف 
 .والعطف، فهذا ال إشكال فيه، التولة هذه أمر مفروغ منها، والتمائم فيها خالف، والرقى فيها التفصيل السابق

 ".رواه أحمد وأبو داود
 نعم؟":  بن عكيموعن عبد هللا"

 طالب:.......
 هاه؟

 طالب:.......
 تقول؟ ماذاوهللا ما أدري هاه؟ 

 طالب:.......
 خاتم؟

 طالب:.......
حزام مـن جلـد يـأتي بـه  و، هكل ما يتعلق سوًاء كان على العنق، هذا هو أصل، أو على البدن كحزام، وهذا يوجد

أنـه ينفـع، ويقـوي كـذا، ويفعـل كـذا، يعنـي لـه أثـر، هـذا أيضـًا  بعض األفارقة في أيام المواسم ويبيعونه علـى أسـاس
 تعلق، أو كان على العضد كما نراه على بعض الناس، أو كان في األصبع، أو ما أشبهه.

نــه مــؤثر فــي هــذا المــرض بعينــه فــال مــانع، أمــا إومــا لــم يكــن لــه أثــر مطــرد حســي يعتــرف بــه األطبــاء، إذا قــالوا: 
الوهمية، هذا هو الشـرك بعينـه، لكـن لـو قـدر أن شخصـًا فـي أصـبعه ألـم، فـإذا وضـع األصل في مثل هذه األمور 

عليــه خــيط ربطــه وشــده عليــه، ســهل هــذا األلــم، كاللفافــة والعصــابة وغيرهــا، إذا شــدت علــى الــرأس العصــابة خــف 
 ؟األلم، هل نقول: هذا تعلق؟ ال، ألن هذا األثر واضح ومحسوس، نعم

 طالب:.......
 التولة؟ تقصد
 الب:.......ط

التولــة: إذا فعلتــه الزوجــة لزوجهــا، أو فعــل بهــا مــن أجــل زوجهــا، علــى كــل حــال كلــه شــرك، ســواًء فعلــه الــزوج فقــد 
 أشرك، فعلته الزوجة أشركت، فعله أحد بإذن أحدهما ارتكبوا ما يرتكبه من يذهب إلى الساحر.

 طالب:.......
زال هـذا الخـاتم موجـود فـي يـد الـزوج أن العالقـة  ن أن العالقة مـايسمونها الدبلة، والخاتم اللي يزعمو  إيه هذه التي

مازالــت قائمــة، وإذا خلعــه تــأثرت هــذه العالقــة هــو مــن هــذا النــوع، إذا كــان لــه أثــر يظنــون أن لــه أثــر فــي العالقــة 
مـة علـى بينهما في المحبة والمودة وعدمها هـي التولـة، وإن كـانوا ال يزعمـون ذلـك، وإنمـا هـو لمجـرد االقتـران وعال
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أنها تزوجت أو الرجل تزوج، فهذا معروف حكمه أنه من باب التشبه؛ ألنـه لـيس مـن عـادات المسـلمين، وإن كـان 
 ؟بالنسبة للزوج من ذهب فتحريمه على الذكور معروف، نعم

 طالب:.......
االرتبـاط وعدمـه هـي كالم، يعنـي أن العقـد مربـوط بهـذه الدبلـة، فـإن كـانوا يعتقـدون أن هـذه الدبلـة مـؤثرة فـي الهذا 

، فكأنــه علــق اقوضــعوه عالمــة بيــنهم، فقــال مــثاًل: متــى مــا رأيــت الدبلــة فــي اليــد فــالزواج بــ وانفــس التولــة، وإن كــان
 ؟طالقها على وجود هذا الخاتم، نعم

 طالب:.......
، وإن لـم اً أنها تنفع، لكن يجرب، إن نفعت واطرد نفعها صارت عالجـ ظنهو األدوية كلها تجارب، في األول ال ي

 .اً تنفع أو نفعت في بعض الناس دون بعض ما صارت عالج
 طالب:.......

 ال هذه كلها أوهام ال قيمة لها.
 .نود أن نكمل الباب يا اإلخوان على شان نمشي شوي 

 .-صلى هللا عليه وسلم- يعني إلى النبي ":وعن عبد هللا بن عكيم مرفوعا  " يقول:
 حابي وإال ال؟ عبد هللا بن عكيم ص :"مرفوعا  "

 طالب:.......
 إيش؟ إال أنه

 طالب:.......
 هاه؟ يصير؟ ماذاال، ال عن أبي هريرة مرفوعًا، 

 طالب:.......
 ولم يره، تابعي. -عليه الصالة والسالم-يعني تابعي، أدرك النبي 

 طالب:.......
صـلى -  بـن عكـيم قـال رسـول هللا، كأنـه قـال: وعـن عبـد هللا-عليه الصـالة والسـالم-ال، مرفوعًا يعني إلى النبي  

 ، فيكون مرساًل، هاه؟-هللا عليه وسلم
 طالب:.......

عليــه -عــن النبــي  مباشــرة أدرك يعنــي مخضــرم، يكــون مــن طبقــة كبــار التــابعين، وليســت لــه رؤيــة وال روايــة نعــم،
يعنــي تــابعي  -الســالمعليــه الصــالة و -ومعلــوم أنــه ال يوجــد تــابعي لــه روايــة مباشــرة عــن النبــي  -الصــالة والســالم
 بدون واسطة.. هاه؟مباشرة،  -عليه الصالة والسالم-يروي عن النبي 
 طالب:.......

 ما له مثال؟ أويعني سمع قبل أن يسلم، طيب، لكن له مثال 
 طالب:.......

 هاه؟
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 طالب:.......
 هو؟ ما

 طالب:.......
حابي حديثــه مرســل، أمــا صــحابي حديثــه وصــ ،تصــلماســمه؟ يعنــي يعــايون بــذلك، تــابعي حديثــه  مــارســول هرقــل 

مرسل، ومثله صـغار  -صلى هللا عليه وسلم- مرسل هذا كثير، يعني أكثر ما يقول فيه ابن عباس قال رسول هللا
الصـــحابة أو مـــن تـــأخر إســـالمه، مراســـيل الصـــحابة حكمهـــا حكـــم الموصـــوالت عنـــد عامـــة أهـــل العلـــم ونقـــل عليـــه 

 لف فيه أهل العلم في االحتجاج به، مثل هذا مرسل، والمرسل يخت، اإلجماع
 احـــــــــــــــتج مالـــــــــــــــك كـــــــــــــــذا النعمـــــــــــــــان 
 ورده جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهر النقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 

 

ــــــــــــــــــــــــــه وتابعوهمــــــــــــــــــــــــــا ودانــــــــــــــــــــــــــوا   ب
 للجهــــــــــــل بالســــــــــــاقط فــــــــــــي اإلســــــــــــناد

 

فمالــك وأبــو حنيفــة قبلــوا المراســيل واحتجــوا بهــا، وأكثــر أهــل العلــم ردوهــا؛ ألن الســاقط مجهــول، يحتمــل أن يكــون 
دامـــت هـــذه  أو غيـــر ثقـــة، ومـــا ن مـــن التـــابعين يحتمـــل أن يكـــون ثقـــةوإذا كـــاصـــحابيًا، وأن يكـــون مـــن التـــابعين، 

 االحتماالت موجودة فال سبيل إلى القول بقبوله.
 ، تراجع في رسالته المشهورة.اً وأما اإلمام الشافعي فاشترط له شروط

 طالب:.......
 إال التنوخي، التنوخي رسول هرقل، وخبره بمسند اإلمام أحمد.

 طالب:.......
، ..كالمنـا كلـه حـول هـذا، قلنـا: إنـه يكـون حكمـه مـن كبـار التـابعين، معـروف أنـه كتـبو نفس الكالم، هذا الكالم، 
))أال تنتفعــوا مــن الميتــة كتــب إلــى رجــال مــن جهينــة  -عليــه الصــالة والســالم-النبــي  أنعــن عبــد هللا بــن عكــيم 

 .بإهاب وال عصب((
ي علــى رأي اإلمــام مالــك وأبــي حنيفــة يمكــن يصــحح الخبــر، وعنــد يعنــ ":((مــن تعلــق شــيئا  وكــل إليــه)): مرفوعــا  "

 غيرهم المرسل ضعيف.
 نكرة شيئًا في سياق الشرط فتعم أي شيء. ":((من تعلق شيئا  وكل إليه))"
 ".رواه أحمد والترمذي))وكل إليه(( "

 :-رحمه هللا-يقول 
المعلـــق مــن القــرآن، فــرخص فيــه بعــض لكــن إذا كـــان و العــين، يتقــون بــه التمــائم: شــيء يعلــق علــى األوَّلد "

؛ ألن القرآن شفاء، وكيفية االسـتعمال ال تخرجـه عـن كونـه شـفاء، نعـم اسـتعمل رخص فيه بعض السلف ":السلف
بالرقيــة، بالنفــث المباشــر علــى المــريض، واســتعملته عائشــة وجمــع  -عليــه الصــالة والســالم-شــفاء فــي عهــد النبــي 

، ليشــربه المــريض، ومــنهم مــن اســتعمله فــي الكتابــة علــى جــام أو ورق أو مــن ســلف هــذه األمــة بالنفــث فــي المــاء
ونحوهما، لكن األصل في الرقية أنها النفث المباشر على المريض، والرقية في المـاء جـاءت عـن عائشـة وغيرهـا، 

إذا ": وعلى كـل حـال أمرهـا سـهل، إذا كانـت بـالقرآن واألدعيـة النبويـة ومـا أشـبهها، ال إشـكال فـي ذلـك، لكـن يقـول



 198 

ليست بنفي، وليست برقية، وإنمـا قـرآن مكتـوب، يعلـق علـى  ":كـان المعلـق من القرآن، فرخص فيه بعض السلف
 .المريض، هذا رخص فيه بعض السلف، وأخرجوه من عموم التمائم التي جاءت في الخبر السابق

هذه تميمة، فمـا الـذي تمائم(( ))إن الرقى واليعني داخل في  ":وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه"
يخرجها من النص؟ كونها من القرآن، والقرآن شفاء، التداوي بالقرآن، والعالج بالقرآن معروف أنـه بالرقيـة والنفـث، 

 ال بالتعليق والتعلق.
مـنهم ابـن مسـعود  ":-رضـي هللا عنـه-مـنهم ابـن مسـعود  وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعلـه مـن المنهـي عنـه،"

 التمائم أيًا كانت، ومن أي شيء كانت فهي من الشرك. يرى أن جميع
، هــذا األصــل زائم، العزيمــة خــالف الرخصــةيعنــي تســميتها عــ تســمى العــزائم، ":والرقــى: هــي التــي تســمى العــزائم"

يعنــي هــل لهــذا  ،فيهــا، والعامــة يســمون الــوالئم عــزائم، فــالن معــزوم عنــد فــالن، يعنــي مــدعو إلــى وليمــة، لهــا أصــل
 أصل شرعي أو لغوي؟االستعمال 

العزيمة هي ما يقابل الرخصة، وهي في الغالب مـا يقتـرن بالشـدة، عزمـة مـن عزمـات ربنـا، اسـتعمالها فـي الوليمـة 
اســتعمال عرفــي حــاد ، واســتعمالها فــي الرقــى موجــود، يســمونها عــزائم، وقــد يطلقونهــا علــى الرقــى المكتوبــة علــى 

فيهـا، يعنـي مرقـي فيهـا، مكتـوب فيهـا رقيـة، وكـذلك قـد يقـال بالنسـبة الورق، ويقولون: هذه ورقـة معـزوم عليهـا، أو 
 للماء.

أما كونها تطلق على الرقى هي التي تسمى العزائم مما يـدل علـى أن اسـتعمالها قـديم فـي الرقـى، وإن كـان عصـر 
ات انقضــت، اآلن، هنـاك كتـاب ألـف فـي كلمـ اً منـا، واأللفـاظ الدارجـة عنـدهم مـازال كثيــر منهـا موجـود االشـيخ قريبـ

كانت تستعمل فـي هـذه الـبالد ال سـيما نجـد، ثـم انقرضـت، وانتهـى التحـد  بهـا، الكتـاب طريـف ال سـيما عنـد مـن 
أدرك بعض هذه الكلمات وإطالقات هذه الكلمات، ومتى تستعمل، وإذا احتملت معاني كثيرة ذكرهـا، فـي مجلـدين، 

ائــدة فيــه، كلمــات درجــت بــين العــوام وانتهــت، ومــا وبعضــهم يقــول: إن هــذا الكتــاب حقيقــة مجــرد ضــياع وقــت، ال ف
المهــم أنهــا كلمــات اســتعملت مــدة مــن العجــائز، ومــا يتعلــق بكبــار الســن، يتعلــق باألطفــال منهــا كثيــر، ومــا يتعلــق ب

 وفي الغالب ليس لها ما يسندها من لغة العرب، يعني إذا بحثت عنهـا فـي دواويـن اللغـة مـا وجـدت لهـا مـا ،الزمن
 نقرضت.يسندها، ثم ا

ثـل هـذه األمـور، لكنهـا ال يقول بعض الناس: إن هذا من إهدار الوقت والتأليف فيما ال ينفع، مجلدين يكتب فيـه م
تخلو من فائدة، ال تخلو من فائدة، لماذا؟ ألنه يمر باألوقاف والوصايا وغيرها ألفاظ مـن هـذا النـوع اندرسـت، فـإذا 

تنفيذ هذه الوصية، ليست في دواوين العـرب مـن  ا الوقف أونفيذ هذعرضت على قاضي، أو على أحد من أجل ت
ل أن يرجـــع إليهـــا، ومـــن كـــان يســـتعملها انتهـــوا، قـــد يوجـــد اآلن مـــن كبـــار الســـن مـــن يســـتطيع أن يفســـر بعـــض جـــأ

 الكلمات، لكن بعد مدة يكون انتهوا، فمثل هذا الكتاب كفيل بحل مثل هذه األلفاظ التي انقضت.
ومازالـت تسـتعمل يمكـن تنقـرض، ربمـا يأتيـك مـن  -رحمـه هللا تعـالى-فـي عهـد الشـيخ  استعملت العـزائم فـي الرقـى

يعنــي قــد يتــردد بعــض النــاس إذا  ؟يقــول: تســمى العــزائم، طيــب العــزائم الــوالئم تــدخل فــي هــذا البــاب أو ال تــدخل
فــي الســلخ،  أضــحية علقهــا مــا فــي إشــكال هانقرضــت الكلمــة، هــاه، مثــل العقيقــة، مثــل التميمــة، بعضــهم يقــول: هــذ

بالنسـبة؛ ألن  يعنـي ها، ما يمكن أن يقال مثل هذا الكـالم؟ يعنـي وارد، وقريـبقلكن عقيقة تميمة ال، ما يجوز تعلي



 199 

استعماالت األلفاظ والحقائق العرفية ال بد مـن معرفتهـا علـى حقيقتهـا، وال يمكـن تنزيلهـا علـى الحقـائق الشـرعية أو 
 ؟نعم يإ اللغوية؛ ألن هذا يوقع في لبس كبير،

 طالب:.......
مـا يلـزم فـي كـل شـيء، قـد يقـال: اعـزم عليـه بمعنـى شـد عليـه، إذا كـان مـن نـوع الجـن العتـاة، الـذين ال يســتجيبون 

 بسرعة.
مــن هــذه  اتقولــون، والتســجيل ال يلتقطهــا، فنجــد حرجــ مــامــن اإلخــوان ال يســمعون  انقلــل المــداخالت، أواًل: إن كثيــر 

يعني بقدر الحاجة، بقدر الضرورة، األصل أنه إذا سأل أحـد، أو أجـاب أحـد  عوناد، يمضيالحيثية، أيضًا الوقت 
مــل مثــل هــذه الطريقــة، غفــل عنهــا، وقــد ت  وهــو ال يســمع أننــي أعيــد ســؤاله أو جوابــه، لكــن طريقــة قــد ال تطــرد، قــد ي  

 فنقتصر منها على قدر الضرورة.
أو  ))ال بـأس بـالرقى مـا لـم تكـن شـركًا(( ":الشـرك الدليل ما خال من اوخص منهوالرقى هي التي تسمى العزائم "

 .جد شركو يعني ما لم ي ،))ما لم يكن شرك((
 ":من العـين والحمـة -صلى هللا عليه وسلم-فقد رخص فيه رسول هللا  الدليل ما خال من الشرك، اوخص منه"

رى التخصــيص بــالعين علــى مــا تقــدم، واألسـلوب أســلوب حصــر، فكــأن الشـيخ يــ ))ال رقيـة إال مــن عــين أو حمـة((
والحمــة، لكـــن النصـــوص األخـــرى تـــدل علـــى أن الرقيـــة نافعــة مـــن كـــل مـــرض، وأمـــا التخصـــيص بـــالعين والحمـــة، 
ــأثير للرقيــة بســائر  والتنصــيص عليهمــا دون ســائر أفــراد األمــراض فإنهــا لقــوة أثرهــا فــي العــين والحمــة، يعنــي ال ت

ال هجرة أجرها عظـيم كعظـم أجـر الهجـرة  ،هجرة بعد الفتح(( ))المة، كما قيل: األمراض، كتأثيرها من العين والح  
 .بعد الفتح، أو قبل الفتح

على كل حال القصر كما هو معروف عند أهل العلم ينقسم إلى حقيقي وإلى إضافي، وهذا من النوع اإلضـافي ال 
 الحقيقي.

 وتقدم الكالم في العين والحمة.
وعرفنـا أنـه يسـمى العطـف،  ":أة إلى زوجها، والرجل إلى امرأتـهر : شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المالتولةو "

 .كبر،سالم، نسأل هللا العافية، شرك أوهو نوع من السحر، وهو ناقض من نواقض اإل
))إن الرقـى وعرفنـا أنـه فيمـا تقـدم  ":شيء يصـنعونه يزعمـون أنـه يحبـب المـرأة إلـى زوجهـا، والرجـل إلـى امرأتـه"

ما التولة فال إشكال فيها أنها شرك، وأما التمـائم فمـنهم مـن فـرق بـين مـا كـان مـن القـرآن، أ والتمائم والتولة شرك((
ومنهم من لـم يفـرق كـابن مسـعود، وأمـا الرقـى ففيهـا النصـوص الصـحيحة الصـريحة التـي تـدل علـى جوازهـا مـا لـم 

 تكن شركًا، وما اشتمل على شيء من الشرك فإنه يمنع لكونه شركًا.
لعل )): -صلى هللا عليه وسلم-ع قال: قال رسول هللا يفوروى أحمد عن رو " :-ه هللا تعـالىرحم-بعد هذا يقول 

الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته، أو تقلد وترا ، أو استنجى برجيع دابة أو عظـم، فـإن محمـدا  
ــع  رويفــع بــن ثابــت األنصــاري، صــحابي معــروف، ولــي بعــض نــواحي إفريقيــة، و  ":(بــريء منــه( ر كمــا جــاء فــي م  

 .، هاهالشيخ عزاه ألحمد الخبر، طالت به الحياة، وفيه علم من أعالم النبوة، لكن ماذا عن تخريج الحديث؟
 طالب:.......
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 إيه.
 طالب:.......

 معك؟ ما الذيهاه؟ 
 طالب:.......

 .تخريج، المقصود الخالصة أنه مصححال
وقـد وقـع األمـر كمـا أخبـر ": ((يا رويفع! لعل الحياة تطـول بـك)): -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  : قالقال"

 .-عليه الصالة والسالم-فطالت به الحياة، وهذا علم من أعالم نبوته  -عليه الصالة والسالم-النبي 
أخبر الناس، يعني إذا احتيج إليك وطالت بـك الحيـاة، ولـم يبـق ممـن سـمع منـي أحـد، احتـاج ": ((فأخبر الناس))"

اد الحاجـة ديك، أخبرهم، ال تكتم عنـي؛ ألن الحاجـة تعظـم إلـى العـالم إذا انقـرض جيلـه، وانتهـى أقرانـه، تـز الناس إل
إليه، ويشتهر بذلك أكثـر مـن غيـره ممـن تقـدمت بـه الوفـاة ولـذا العبادلـة مـن الصـحابة ال يـدخل فـيهم ابـن مسـعود؛ 

، لكـن مة ممـن اسـمه عبـد هللا وهـو أكبـر مـنهألنه تقـدمت وفاتـه، مـات سـنة اثنتـين وثالثـين، وعمـر أصـحابه األربعـ
كونهم جمعوا بهذا االسم الذي يجمعهم )عبادلة( وهم من أهل الفتوى؛ ألن الحياة تـأخرت بهـم، واحتـاج النـاس إلـى 

 .رويفع هذا طالت به الحياة، و ما عندهم
ليـك أن تخبـر النـاس، لكـن : يعني إذا ما بقـي إال أنـت تعـين ع"))فلعل الحياة تطول بك يا رويفع فأخبر الناس(("

أمـا األداء لـيس بحـتم؛ ألنـه يوجـد مـن يؤديـه، وجد غيرك ممن يـؤدي الخبـر، فيكـون  إذا وجد من يؤدي غيرك، إذا
 إذا طالت بك الحياة وانقرض جيلك ولم يبق إال أنت ممن سمع مني فعليك أن تخبر الناس.

رًا، منهم من قال: إن هذا هـو السـبب ب  ة يعقدونها ك  كان العرب في الجاهلي": ((أن من عقد لحيته))فأخبر الناس "
ومــنهم مــن قــال أنــه يعقــد لحيتــه ليتشــوه منظــره فــال تتجــه إليــه أعــين الحســاد، ولعــل هــذا مناســب لمــا نحــن  -الكبــر–

 بصدده.
 يجمـع بـه بـين طرفـي ،الوتر تقدم الكالم فيـه، وهـو شـيء مـن الجلـد، يتخـذ ":((، أو تقلد وترا  ))أن من عقد لحيته"

ن اليــدين حــال الركــوع ينبغــي أن تكونــا كــالوتر، إيــش معنــى كــالوتر؟ يعنــي مســتقيمة، : إالقــوس، ولــذا يقــول الفقهــاء
 مستقيمة ال مائلة وال محدودبة وال، ليست كالقوس، إنما كالوتر، والوتر مستقيم.

 .و ما أشبه ذلكسواًء كان على نفسه أو على دابته، أو على بيته، أو سيارته، أ ":))أو تقلد وترا (("
- ألن العظـم زاد الجـن، والرجيـع زاد البهـائم ":((أو عظـم))"الـرو ، رو  الدابـة،  ":((أو استنجى برجيع دابـة))"

 .-بهائم الجن
عليـه -وهذا يدل على أن هذه األمور المذكورة من الكبـائر؛ ألنـه إذا بـرئ منـه النبـي  ":(فإن محمدا  بريء منه())"

ــَن اْلُمْشــِرِكيَن هللا فــي كتابــه علــى أن هللا ورســوله قــد برئــا مــن المشــركين،  وقــد نــص -الصــالة والســالم }َبــِريٌء مِ 
، فهؤالء يشاركون المشركين في هذه البـراءة؛ الرتكـابهم أمـرًا محرمـًا، وأهـل العلـم يقـررون [( سورة التوبة3)] َوَرُسوُلُه{

 .أن ما قرن بالبراءة أنه من الكبائر، من الكبائر
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فــال شــك فــي مطابقتــه  ،تقلــد وتــرًا(())علــى أحــد التفســيرين، أمــا  ))أو عقــد لحيتــه(( ،))أو تقلــد وتــرًا(( :هوالشــاهد منــ
للترجمــة؛ ألنهــم يقصــدون بتعليقــه علــى أنفســهم، أو علــى دوابهــم، أو علــى بيــوتهم دفــع العــين، أو رفــع مــا فيهــا مــن 

 نقص أو مرض.
 ؟الفعل؟ نعمبريء من الفاعل أو من  ":))فإن محمدا  بريء منه(("

 طالب:.......
 كيف؟

 طالب: الفاعل، الفاعل يا شيخ.
ـ"وال شك أن الضمير يعود إلى ، يقول: أي بريء من فعله -رحمه هللا تعالى-النووي  مـن عقـد لحيتـه أو فعـل  "نم 

ه الـوتر أو فعل أو فعل، وهو الفاعل، لكن ال يعني أن هذه البراءة تخرجه من دائـرة اإلسـالم، إال إذا كـان فـي تعلقـ
مــن الــدين بالضــرورة، هــذه األمــور ال شــك أنهــا ال  اً يعتقــد أنــه ينفــع ويضــر مــن دون هللا، أو اســتحل محرمــًا معلومــ

 تصل إلى حد الشرك المخرج عن الملة، إال في مسألة تقلد الوتر إذا رأى أنه ينفع أو يضر من دون هللا.
 ال أوفــرق  يوجــداحب الفعــل كمــا هــو مــدلول الحــديث، مــن صــ مــن الفعــل كمــا قــال النــووي، أو بريئــا ان بريئــاإذا كــ
 فرق؟

يعنـي هـو يقـص هـذا  ))مـا أسـفل مـن الكعبـين ففـي النـار((من الفعل فالمراد فاعلـه، يعنـي  نعم، حتى لو كان بريئا
 !الزائد من الثوب ويرمى في النار، وصاحبه ما يتأثر؟

 -عليـه الصـالة والسـالم-صاحبها، فإذا برئ النبـي  ، الضاللة في النار سهل، لكن المراد))كل ضاللة في النار((
 من الفعل فالمراد به الفاعل، الذي تتجه إليه هذه البراءة.

  ".وعن سعيد بن جبير"
 طالب:.......

 ال يوافق عليه، تيار النووي، بريء من الفعل، و المقصود أن هذا اخ
سـعيد بـن جبيـر تـابعي جليـل مـن جلـة  :"ةمن قطع تميمة من إنسـان كـان كعـدل رقبـ"قال: وعن سعيد بن جبير "

التابعين، ومـن أعلمهـم بالتفسـير، ومـن أهـل العلـم والعمـل، ومعـروف قتلـه الحجـاج ولـم يكمـل الخمسـين، فمـا أمهـل 
 بعده إال يسيرًا، وما طابت له الحياة بعد قتله، نسأل هللا السالمة والعافية.

ى نفسـه، أو علـى ولـده، أو علـى دابتـه، أو علـى بيتـه، أو يعنـي تعلقهـا إنسـان، علقهـا علـ ":من قطـع تميمـة"قـال: 
 .على سيارته

ــدل، وإذا كــان مــن غيــر الجــنس قيــل:  :"كــان كعــدل رقبــة" ــدل؟ إذا كــان مــن الجــنس قيــل: ع  كــان كعــدل رقبــة أو ع 
 .عادليع دل، يعني 

أن يعتقهـا مـن الـرق  كأنـه أعتـق رقبـة، وهنـا أعتـق رقبـة، وبـداًل مـن :"من قطع تميمة من إنسان كـان كعـدل رقبـة"
عتق اإلنسان من رق مع كونه مسلمًا يعبد هللا ويؤدي حق مواليه، ويكون لـه أعتقها من الشرك، وأيهما أفضل أن ي  

األجر مرتين، فيعتق هذا أو يعتق شخص عليه خطر مـن الخلـود فـي النـار؟ نعـم، ال شـك أن إخراجـه مـن الشـرك 
 به به أو العكس؟أفضل من إعتاقه، وهنا المشبه أفضل من المش
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األصل أن المشبه به هو األقوى في وجه الشبه، واألدخل، وهنا المشبه الذي هو من أعتق هذا الشخص مـن هـذا 
الشرك وأنقذه منه، كان كعدل رقبة، لكن هل هذا الثواب منوط بمجرد قطع التميمة ولو لم يمتثل صاحبها، ولو لم 

، لكن إذا ترتب عليـه أنـه دعـاه، واقتنـع بمـا دعـاه إليـه، وقطـع هـذه ينقذ من الشرك، وحينئذ يكون العتق أفضل منه
 ))لعـن المـؤمن كقتلـه((في الحديث الصحيح: ، ))لعن المؤمن كقتله((التميمة ال شك أنه أفضل حينئذ من العتق، 

يعنــي وجــه الشــبه أن القتــل قضــاء علــى دنيــاه، ولعنــه يقتضــي طــرده مــن رحمــة هللا فهــو قضــاء علــى آخرتــه، لكــن 
إن كــان مســتحقًا لهــذا اللعــن، فهــو بعملــه فــللعــن ال يلــزم منــه القضــاء علــى اآلخــرة، إال علــى جهــة التقــدير، وإال ا

 استحق الطرد من رحمة هللا، وإن كان ال يستحق لم يتضرر بهذا اللعن، ورجعت الكلمة إلى قائلها.
وعـن ه أنه مـن كـالم سـعيد ابـن جبيـر، هذا الكالم ظاهر  ":]رواه وكيع[" من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة"

موقـوف؟ مقطـوع؛ ألن المرفـوع مـا أضـيف إلـى  أوفمـاذا يقـال عنـه؟ مرفـوع  سعيد بن جبير قال: "من قطع تميمة"
، والموقــوف مــا أضــيف علــى الصــحابي، والمقطــوع مــا أضــيف إلــى التــابعي فمــن -عليــه الصــالة والســالم-النبــي 

 ؟دونه، فهو مقطوع، نعم
 طالب:.......

 ما عندك التخريج؟
 طالب:.......

 ويش يقول؟
 طالب:.......

 ، طيب.؟يعني ما يخرج اآلثار
نأتي إلى لفظ الحديث، هل يمكـن أن يقولـه سـعيد بـن جبيـر مـن تلقـاء نفسـه؟ أو أن هـذا ممـا ال يـدرك بـالرأي، فلـه 

ع صـحيح، إذا قلنـا: لـيس حكم الرفع، وإذا كان له حكـم الرفـع سـعيد بـن جبيـر تـابعي، إذن مرفـوع مرسـل، أو مقطـو 
عليـه -للرأي فيه مجال نقول: إنه مرفوع، كما قرر ذلك أهـل العلـم، لكنـه غيـر متصـل؛ ألن سـعيدًا لـم يـدرك النبـي 

فهو مرفوع مرسل، وإذا قلنـا: إن مثـل هـذا يمكـن أن يجتهـد، مثـل سـعيد بـن جبيـر، ورأى أنـه لمـا  -الصالة والسالم
رق، يعنـي المسـألة تقبـل النظـر أو ال تقبـل؟ احتمـال قـائم، وعلـى كـل حـال حرره من الشرك كان كمن أعتقـه مـن الـ

 سواًء كان مقطوعًا ال يحتج به، أو كان مرفوعًا مرساًل، فالكالم في المرسل تقدم.
الفقهـاء، سـنة كـم؟ سـتة وتسـعين بن يزيد النخعـي، الكـوفي، مـن كبـار الفقهـاء، ومـات فـي سـنة ": اوله عن إبراهيم"

هــ سـنة العلمـاء مـات فيهـا جمـع 1420أكثر الفقهاء، منهم الفقهـاء السـبعة، يعنـي إذا كنـا نعـد سـنة مات فيها  التي
غفير من أهل العلم، ولـو لـم يكـن فيهـا إال األئمـة، ابـن بـاز، واأللبـاني، ومعهـم ثلـة مـن أهـل العلـم فـي هـذه السـنة، 

 هي سنة العلماء نعدها.
 ثير من الفقهاء، ومنهم النخعي.هناك سنة الفقهاء سنة ست وتسعين، مات فيها ك

 لمن؟ هاه؟ "وله عن إبراهيم"
 طالب:.......

 .لمن؟ أقرب مذكور؟ وكيع، هذا المقتضى
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 هل يعني بذلك من أدركه من الصحابة، أو يعني أصحاب ابن مسعود؟  ":قال: كانوا"
 طالب:.......

 .نعم الشراح عمومًا يقولون: أصحاب ابن مسعود
وقدوتهم في هذا شـيخهم ابـن مسـعود، وقـد تقـدم كالمـه فـي  :"م كلها، من القرآن وغير القرآنيكرهون التمائ"كانوا 

 الرقى عمومًا من القرآن وغيره، وأنه يمنع من ذلك كله.
 يقول اإلمام رحمة هللا عليه:

مـع النفـث وقد تقدم أن الرقى جمع رقية، وهي القراءة على المريض  ":األولى: تفسير الرقي والتمائم فيه مسائل:"
 أو النفخ.

 والتمائم: جمع تميمة وهي ما يعلق على الدواب، أو يعلق على األطفال خشية العين، أو لرفع المرض.
يزعمــون أنــه يحبــب  -كمــا تقــدم فــي كــالم اإلمــام رحمــة هللا عليــه-وهــي شــيء يصــنعونه  ":الثانيــة: تفســير التولــة"

 المرأة إلى زوجها، والزوج إلى امرأته.
 .الرقى والتمائم والتولة هذه الثال  ":ن هذه الثالثالثالثة: أ"
كلهــا مــن الشــرك مــن غيــر اســتثناء؟ الرقيــة الشــرعية مــا تســتثنى؟ تســتثنى،  ":كلهــا مــن الشــرك مــن غيــر اســتثناء"

كلهـا يقول: إن هـذه الـثال   -رحمة هللا عليه-التميمة إذا كانت من القرآن عند من يقول بجوازها تستثنى، واإلمام 
فهـل رأيـه منـع الرقيـة مطلقـًا، ومنـع التمـائم مطلقـًا؟ وال يشـك فـي أن رأيـه منـع التولـة  شـرك مـن غيـر اسـتثناء.من ال

 كلها من الشرك من غير استثناء.بدون استثناء، ولذا يقول: إن هذه الثال  
لشـرك، مـن غيـر يعني لو اقتصرنا على هذه الجملة على هذه المسألة قلنـا: إن الشـيخ ال يجيـز الرقيـة؛ ألنهـا مـن ا

اســتثناء، وال يجيــز التمــائم مطلقــًا ولــو كانــت مــن القــرآن؛ ألنــه يقــول: مــن غيــر اســتثناء، لكــن ال يظــن بــه أنــه يمنــع 
 -رحمــه هللا-، وأنــه رقــى ورقــي، والنصــوص فيهــا ال تخفــى عليــه -عليــه الصــالة والســالم-وقــد ثبتــت عنــه  ،الرقيــة

جـزم بهـذا، وإال  -رحمـة هللا عليـه-الـذرائع الموصـلة إلـى الشـرك  لكن اهتمامه بشـأن التوحيـد، وحمايـة جانبـه، وسـد
 فال يظن به أنه يمنع من الرقية التي ليس فيها شرك.

هـو اسـتثنى مـن الرقيـة العـين والحمـة فقـط،  ":الرابعة: أن الرقية بالكالم الحق مـن العـين والحمـة لـيس مـن ذلـك"
ومفهــوم التخصــيص بــالعين والحمــة أنــه يمنــع مــا عــدا العــين  ،))ال رقيــة إال مــن عــين أو حمــة((اســتدالاًل بحــديث: 

والحمة، وأنه ال يرقى المريض إذا كان مرضه بسبب غير العين والحمة، لكن المرجح أن الرقية نافعـة إذا لـم تكـن 
 شركًا من األمراض كلها.

التميمـة إذا كانـت مـن  ":تلف العلماء هـل هـي مـن ذلـك أم َّل؟الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اخ"
يعني من الشرك، وقد تقـدم الكـالم فيهـا، فأجازهـا جمـع مـن أهـل  تلف العلماء هل هي من ذلك أم ال؟القرآن فقد اخ

العلــم؛ ألن القــرآن شــفاء، بغــض النظــر عــن كيفيــة االستشــفاء، ومنعهــا ابــن مســعود وأصــحابه، فهــذا الخــالف الــذي 
 كره قريبًا.مما تقدم ذ -رحمه هللا-أشار إليه الشيخ 

 هذه يعطف بها متى؟  "أم" "هل هي من ذلك أم َّل؟":
 طالب:.......
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 نعم إثر همز التسوية، 
 وأم بهـــــا اعطـــــف إثـــــر همـــــز التســـــوية

 

 أو همـــــــــــزة عـــــــــــن لفـــــــــــظ أي مغنيـــــــــــة 
 

))هـل وال يعطف بها بعد هل، فاألصل أن يقول: هل هي من ذلك أو ال؟ لكن جاء في البخاري فـي قصـة جـابر: 
وهذا يـدل علـى الجـواز، إن لـم يكـن روي بـالمعنى، واالخـتالف فـي السـنة علـى قواعـد النحـو  أم ثيبًا(( تزوجت بكراً 

محـــل خـــالف بـــين أهـــل العلـــم، مـــن أراد الخـــالف بتفصـــيله فلينظـــر إلـــى مقدمـــة خزانـــة األدب شـــرح شـــواهد الكافيـــة 
ر الخــالف وأطـال فــي تقريــره، للبغـدادي؛ ألن هنــاك خزانـة األدب البــن حجــة الحمـوي لــيس هـو، مقدمــة الخزانــة ذكـ

وهناك رسالة في حكم االحتجاج بالحديث على قواعد النحو، فمن أجازه قال: هو كـالم أفصـح العـرب، ومـن منعـه 
 .-عليه الصالة والسالم-قال: إنه تجوز روايته بالمعنى، فال نضمن أن هذا كالم النبي 

جــل -يعنــي مــن الشــرك؛ ألنــه تعلــق بغيــر هللا  ":كن العــين، مــن ذلــمــالسادســة: أن تعليــق األوتــار علــى الــدواب "
 .-وعال
ــرا  " ــق وت ــى مــن تعل ــد الشــديد عل ))مــن عقــد لحيتــه، أو تقلــد وتــرًا، أو يؤخــذ مــن إيــش؟ رويفــع،  ":الســابعة: الوعي

 هذا وعيد شديد على من تعلق وترًا. استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدًا بريء منه((
كان  ..:، وذلك في كالمفضل ثواب من قطع تميمة من إنسان ":ميمة من إنسانالثامنة: فضل ثواب من قطع ت"

 كعدل رقبة.
الخـالف معـروف فـي  ":ألن مراده أصحاب عبد هللا ؛كالم إبراهيم َّل يخالف ما تقدم من اَّلختالف :التاسعة: أن"

القـرآن وغيـر القـرآن، يقصـد بـذلك تعليق التميمة إذا كانت من القرآن، فقول إبراهيم: كانوا يكرهون التمائم كلهـا مـن 
 أصحاب ابن مسعود، وأما من عداهم فالخالف بينهم موجود.

 على محمد. اللهم صل   
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (11شرح كتاب التوحيد )

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم.

  وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا
َت قول هللا تعالى: ، و باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما: -رحمه هللا تعالى-قال شيخ اإلسالم  }َأَفَرَأْيُتُم الالَّ

 .[( سورة النجم19)] َواْلُعزَّى{
  ..عن أبي واقد الليثي، قال: خرجنا مع رسول هللا

 في عندك تكميل؟ ما
 .أحسن هللا إليكالطالب: 

 آليات؟لما في تكميل 
 أظن فيه اآلية التي بعدها.طالب: 

 ها.تاقرأها. الكالم يقرأ كما وضعه مؤلفه، يعني ما أدري ما هذه النسخة التي اعتمد
 طالب:.......

 ؟أحاديث لكن هل قابل النسخ  ........
 ما بين شيء. ..........اء علىذكرها. قمت بتحقيق نفس الكتاب بنطالب: 

، نعم هو يخرج األحاديث وفي هذا الباب أيضًا جيد األرنؤوط جيد في التخريج، لكنه ما قابل اً إي ما اعتمد نسخ
 نسخ. نعم.ال

 أحسن هللا إليك.طالب: 
َت َواْلُعزَّى وقول هللا تعالى: ، باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما  19)] َمَناَة الثَّاِلَثَة اأْلُْخَرى{وَ * }َأَفَرَأْيُتُم الالَّ

 .[( سورة النجم20 -
 عن أبي واقد و 

 ؟اآليات ،ما عندك اآليات
 عندي ما في َّل هذه وَّل هذه اآليات، 

 موجودة نعم. نعم.
َت َواْلُعزَّى وقول هللا تعالى:   ِتْلَك ِإذ ا ِقْسَمٌة ِضيَزى{* َوَلُه اأْلُنَثىَأَلُكُم الذََّكُر * َوَمَناَة الثَّاِلَثَة اأْلُْخَرى * }َأَفَرَأْيُتُم الالَّ

 .[( سورة النجم22 - 19)]
 لما ذكر اآليتين قال: اآليات، يعني أكمل اآليات.
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 عندنا أربعة، هذه نسخة لها أربع آيات.
 ؟هذا امتثل األمر، امتثل وأكمل، وليست من أصل الكتاب، نعم

 أحسن هللا إليك.طالب: 
 اآليات. ، واقرأ[( سورة النجم20)]  اأْلُْخَرى{}َوَمَناَة الثَّاِلَثةَ 
 طالب:.......

 وين؟
 طالب:.......

 هو؟ ما
 طالب:.......

أقول: النسخ تختلف، لكن هل قام محقق الكتاب بمقابلة النسخ، نسخة حفيد المؤلف الشيخ عبد الرحمن بن حسن 
َت َواْلُعزَّى }َأَفَرَأْيُتُم ايقول: وقول هللا تعالى، أو وقول هللا تعالى:  ( سورة 20 - 19)] َوَمَناَة الثَّاِلَثَة اأْلُْخَرى{* لالَّ

 اآليات، نعم. .[النجم
 هذه يا شيخ مذكورة بها اآليات، طبعة الوليد.طالب: 

 يقول: مجرد امتثال وإال اعتمد على نسخة؟
 َّل، هذا معتمد على نسخ، ذكر إلى شرح فتح المجيد.طالب: 

 نقرأ المتن، قراءتنا للمتن ال للشرح. نريدال ما نريد الشرح، 
 أكمل اآليات.طالب: 

َت َواْلُعزَّى ذكر قال:  ه، هذا نفس المؤلفالشيخ نفس متن ( سورة 20 - 19)] َوَمَناَة الثَّاِلَثَة اأْلُْخَرى{* }َأَفَرَأْيُتُم الالَّ
 اآليات، وفي الشرح كذلك. [النجم

 امتثال منه.طالب: 
أو أكمل اآليات، فهذا واضح، لكن هل معنى هذا أننا نمتثل  ،كأنه يقول: اقرأ اآليات اإلكمال امتثال بال شك،

 ونعدل أو نزيد على ما قاله المؤلف؟ إذا قرأت كتابًا تلتزم بما فيه من زيادة أو نقصان.
َت َواْلُعزَّى وقول هللا تعالى:   .[( سورة النجم20 - 19)] َوَمَناَة الثَّاِلَثَة اأْلُْخَرى{* }َأَفَرَأْيُتُم الالَّ

إلى حنين ونحن  -صلى هللا عليه وسلم-قال: خرجنا مع رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أبي واقد الليثي 
حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها: ذات أنواط، فمررنا 

: -صلى هللا عليه وسلم-فقال رسول هللا  ،هم ذات أنواطجعل لنا ذات أنواط كما لابسدرة فقلنا: يا رسول هللا 
ا َكَما َلُهْم  كما قالت بنو إسرائيل لموسى: -والذي نفسي بيده-هللا أكبر! إنها السنن، قلتم )) }اْجَعل لََّنا ِإَله 

 .واه الترمذي وصححه[]ر ( (لتركبن سنن من كان قبلكم، [( سورة األعراف138] آِلَهٌة َقاَل ِإنَُّكْم َقْوٌم َتْجَهُلوَن{
 فيه مسائل:

 األولى: تفسير آية النجم.
 هل هي آية أو آيات؟ نعم؟ :"تفسير آية النجم"قوله: 
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 طالب: آيات.
 إيه ال تعدل، ال تستعجل، كل النسخ تفسير آية النجم، نعم.

 طالب: ويش لون؟
 هي آيات وليست بآية، نعم.

 أحسن هللا إليك.طالب: 
 ؟جح للنسخة التي لم يذكر فيها إال آية واحدة، نعمأما إذا قلنا أن هذا مر 

 صورة األمر الذي طلبوا.الثانية: معرفة 
 الثالثة: كونهم لم يفعلوا.

 الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى هللا بذلك، لظنهم أنه يحبه.
 الخامسة: أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل.

 مغفرة ما ليس لغيرهم.السادسة: أن لهم من الحسنات والوعد بال
هللا أكبر إنها السنن، لتتبعن ))لم يعذرهم، بل رد عليهم بقوله:  -صلى هللا عليه وسلم-السابعة: أن النبي 
 فغلظ األمر بهذه الثالث. ((سنن من كان قبلكم

َعل لََّنا }اجْ الثامنة: األمر الكبير، وهو المقصود: أنه أخبر أن طلبهـم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى: 
ا{  .[( سورة األعراف138)] ِإَله 

 معنى )َّل إله إَّل هللا(، مع دقته وخفائه على أولئك.من التاسعة: أن نفي هذا 
 العاشرة: أنه حلف على الفتيا، وهو َّل يحلف إَّل لمصلحة.

 ألنهم لم يرتدوا بهذا. ؛الحادية عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغر
 فيه أن غيرهم َّل يجهل ذلك. "حدثاء عهد بكفر ونحن"الثانية عشرة: قولهم: 

 الثالثة عشرة: التكبير عند التعجب، خالفا  لمن كرهه.
 الرابعة عشرة: سد الذرائع.

 الخامسة عشرة: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية.
 السادسة عشرة: الغضب عند التعليم.
 .()إنها السنن() :السابعة عشرة: القاعدة الكلية، لقوله

 نة عشرة: أن هذا َعلم من أعالم النبوة، لكونه وقع كما أخبر.الثام
 التاسعة عشرة: أن كل ما ذم هللا به اليهود والنصارى في القرآن فإنه قاله لنا.

أما )من و  ،العشرون: أنه مقرر عندهم أن العبادات مبناها على األمـر، فصـار فيه التنبيه على مسائل القبر
 ربك(؟ 

 أما، أما.
 أحسن هللا إليك. الطالب:
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ا{فمن قولهم:  من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينكفواضح، وأما  أما من ربك ى إل }اْجَعل لََّنا ِإَله 
 .آخره

 الحادية والعشرون: أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين.
؛ يكون في قلبه بقية من تلك العادة الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه َّل ُيؤمن أن

 لقولهم: ونحن حدثاء عهد بكفر.
أما ، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ،الحمد هلل رب العالمين

 :-رحمه هللا تعالى-بعد: فيقول اإلمام المجدد 
باب من تبرك بشجرة أو حجر ما تمت؟  أولة تمت الجم :"من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما أو باب   بابٌ "

 ونحوهما؟
 طالب: تمت.
 بشجرة، هاه؟
 طالب:.......

 ، أكثر النسخ على هذا.اإي هذ
 ال؟ أوالجملة تمت 

جوابه غير موجود، قدره الشيخ عبد الرحمن بن حسن في شرحيه فقد و  ،تبرك هذه شرطية، فعل الشرط ن":"مَ 
من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما فقد أشرك باهلل، هذا جواب الشرط، والباب جوابه فقد أشرك،  ،أشرك باهلل

 ، هاه؟مضاف إلى الجملة
 طالب:.......

أحيانًا يذكر الحكم  ،ال، ال أحيانًا ال يعين لوجود احتمال، أو لشحذ همة طالب العلم، حتى البخاري يفعل هذا
 ...ا أن يتركه لوضوحهوأحيانًا ال يذكر، يذكر الجواب وأحيانًا ال يذكره، إم

 طالب:.......
 هاه؟

 طالب:.......
 معنى التبرك بالحجر األسود؟ مابشجرة أو حجر ونحوهما، 

 طالب:.......
عليه الصالة -طلبًا للثواب، وامتثااًل لألمر، وال شك أنه حجر مميز، نزل من الجنة وأمرنا بمسحه اقتداًء بالنبي 

ه إذا لم نتمكن من ذلك، فله مزية على سائر األحجار، لكن هل معنى هذا أننا وبتقبيله، أو اإلشارة إلي -والسالم
ال، ما نطلب البركة منه، وإنما من هللا الذي جعل فيه هذه البركة، والبركة بالثواب المرتب  نطلب البركة منه؟

 على تقبيله أو مسحه، أو اإلشارة إليه.
بقوله: فقد أشرك باهلل، فقد  -رحمة هللا عليه-د الرحمن قدره الشيخ عب "من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما":

 .أشرك باهلل
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أو منه ما يكون أكبر، ومنه ما يكون أصغر؟ ويختلف  ,هذا الشرك هل هو أكبر مخرج من الملة أو أصغر
 باختالف ما يقع في قلب المتبرك، فإن رأى هذا المتبرك أن هذه الشجرة تنفعه أو تضره أو ذلك الحجر ينفعه أو

ُبوَنا ِإَلى َّللاَِّ } فإن هذا هو شرك مشركي قريش، -جل وعال-يضره لذاته أو يقربه إلى هللا  َما َنْعُبُدُهْم ِإَّلَّ ِلُيَقرِ 
 .[( سورة الزمر3)]ُزْلَفى{ 

هذا الشجر أو هذا الحجر هو سبب، هو مجرد سبب، ال ينفع لذاته وليس فيه مزية على غيره في  أن وإذا رأى
هو سبب، فإن اتخاذه سببًا وليس هو بسبب شرعي وال عادي مطرد وهو من نوع الشرك األصغر، ذاته وإنما 

ولذا أطلق اإلمام الترجمة ولم يقيدها، بينما قيد بعض التراجم، التعلق التميمة الخيط، الحلقة والخيط ونحوهما من 
 .أنه أيضًا يحتمل مثل هذا التفصيلالشرك، مع 

َت َواْلُعزَّى }َأَفرَ وقول هللا تعالى: " وإذا  ،يعني أخبروني وهذا استفهام {}َأَفَرَأْيُتمُ  ":َوَمَناَة الثَّاِلَثَة اأْلُْخَرى{* َأْيُتُم الالَّ
دخل االستفهام على جملة مقرونة بالفاء العاطفة يقدر بين االستفهام والفاء جملة يعطف عليها، يعطف عليها ما 

ونظائره أخبروني عن هذه المعبودات التي تعبدونها من دون هللا، هل  بعد الفاء، وعلى كل حال المعنى في هذا
َت َواْلُعزَّى تنفعكم أو تضركم من دون هللا،   وهو استفهام إنكاري. {}َأَفَرَأْيُتُم الالَّ

، وقرئ بتشديدها، التشديد {}َأَفَرَأْيُتمُ  عن  ما روي م: أخبروني عن هذه اآللهة، الالت: قرئت بتخفيف التاء، الالت 
.فابن عباس أ  رأيتم الالت 

وكالهما على صيغة المؤنث،  الالت بالتخفيف قالوا: إنها مأخوذة من اإلله، كما أن العزى مأخوذة من العزيز،
 هذا على قراءة التخفيف، وهي قراءة األكثر.

رب ق   يطعمهمق للحجاج و والالت  بتشديد التاء على قراءة ابن عباس قالوا: إنه رجل في الطائف يلت السوي
صخرة هناك فلما مات عكفوا على قبره وصاروا يتقربون إلى هذه الصخرة، أو يتقربون إلى القبر، وعلى كل حال 
سواًء تقربوا إلى الصخرة التي أطلق عليها فيما بعد الالت، أو تقربوا إلى قبره وهو الت  ألنه يلت السويق، وهذا 

 هو الشرك األكبر.
الطائف، وسبب التسمية ما سمعتم، إما أنهم اشتقوها من اإلله، أو نسبة لذلك الرجل الذي والالت: معبود لثقيف ب

 يلت السويق للحجاج.
 : أخذوها من العزيز، وهي معبود قريش.{اْلُعزَّى }
 قالوا: إنها لبني هالل. :{َوَمَناَة الثَّاِلَثةَ }
األصنام كلها حقيرة؛ األصنام كلها هي حقيرة، والثالثة ر الحقير، فخ  : تأنيث اآلخر، أي المتأخر، أو األ  {اأْلُْخَرى }

 وال تدفع من يبول فوقها ألنها ال تدفع عن نفسها، ال تدفع الذباب عن نفسها،
؟! لقد هان من بالت عليه الثعالب، تبول عليها الثعالب وال تستطيع أن تدفع عن نفسها، فكيف تدفع عن غيرها

َت َواْلُعزَّى }َأَفَرأَ ولذا جاء اإلنكار عليهم:   .[( سورة النجم20 - 19)] َوَمَناَة الثَّاِلَثَة اأْلُْخَرى{* ْيُتُم الالَّ
مناة قالوا: لكثرة ما يمنى أي يراق عليها من الدماء سميت مناة، ومن زى عرفنا مما تقدم اشتقاقهما، و الالت والع

 يراق.ذلك قيل لمنى المشعر المعروف منى لكثرة ما يمنى فيه من الدماء أي 
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، وإال فلهم أصنام من أهل الحجاز ولذا خصت بالذكر هذه الثالثة األوثان قالوا: هي أعظم أوثان أهل الجاهلية
عددها؟ ثالثمائة وستون  مكة وجد األصنام في جوف الكعبة، كم -عليه الصالة والسالم-كثيرة، لما فتح النبي 

ن متعددة، وأصنامهم ومعبوداتهم على أشكال ، وكان على الصفا صنم وعلى المروة صنم، وفي أماكاصنم
مختلفة ومتباينة، منها ما هو من األحجار، ومنها ما هو من األشجار، ومنها ما هو مما يصنعونه من الطين 

، ولذا جاء في الخبر أن عمر ة، يعني تعجب من عقول من يعبدهاوغيره من المواد، المقصود أنها أمور مضحك
فإذا جعنا  رسول هللا حينما كنا نعبد التمر : أين عقولنا يا-عليه الصالة والسالم-ي قال للنب -رضي هللا عنه-

اإلنسان ال يتصرف بنفسه فضاًل عن غيره، وإذا كان هذا في اإلنسان الذي  ؛))أخذها باريها((أكلناها؟! قال: 
 له، كهذه األحجار وهذه األشجار؟ لديه شيء من القدرة فكيف بمن ال قدرة

 دم العهد عبدوا األشجار واألحجار.سي العلم وتقاوار  في هذه األمة لما ن  ولكل قوم 
هذا الشرك في أهل هذه البالد ووجد لهم  التي قام بها اإلمام المجدد كثر في هذه البالد قبل الدعوة المباركة

الدعوة المباركة بهذه  -رحمة هللا عليه-أشجار يعبدونها ويدعونها من دون هللا، وكذلك أصنام وأحجار، فقام 
واختفى هذا الشرك، ومازالت مظاهر الشرك ظاهرة في كثير من األقطار التي تنتسب إلى اإلسالم فضاًل عن 

 األقطار التي قامت على الوثنية من بالد الشرق وغيرها.
ار لما رأى انتص: ))إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب، ورضي من الناس بالتحريش((: في الحديث

اإلسالم وامتداد اإلسالم أيس من أن يعبد كما ييأس اإلنسان من التجارة إذا تعرض لخسائر متتابعة، وبعض 
طالب العلم ييأس إذا حاول الحفظ مرارًا ثم عجز يترك، والتاجر إذا افتتح المحل إذا حسب في آخر النهار إذا 

لعامة خسارة، يقول: ما له داعي التردد على هذا هو بخسارة، في آخر الشهر خسارة، في آخر العام الميزانية ا
 المحل ونحن في نقص، ييأس، ثم يرضى بما دون ذلك.

الشيطان أيس من االنتصارات المتتابعة لإلسالم أن يعبد في هذه الجزيرة فعمد إلى التحريش بين الناس، ولكن ال 
محل فإنه قد يطرأ له مرة أخرى أن يفتح س وأغلق الئيعني أن هذا اليأس ال عودة بعده، كما أن التاجر إذا ي

المحل، ويكسب بدل الخسارة، وطالب العلم إذا فترت همته بعد معاناته العلم، وراجع نفسه إذا به لم يدرك شيئًا 
من جديد وهكذا، فقد وجد الشرك مع يأس الشيطان، وهذا بناًء على ظنه  يذكر تفتر همته مدة ثم يعود إلى األمر

نه نظر إلى االنتصارات المتتابعة فأيس، لكن الواقع يشهد بأن الشرك عاد إلى هذه الجزيرة، أنه لن يعبد؛ أل
الشرك األكبر، دعوة األحجار واألشجار من دون هللا، المرأة إذا تأخر عنها الزواج ذهبت إلى شجرة أو إلى حجر 

ر التي تنتسب إلى اإلسالم، فطلبت منه الزوج، أو إذا تأخر الحمل كذلك، وهذا موجود في كثير من األقطا
  ذوا بقبر فالن أوعالن و يعبدون األولياء من دون هللا، يعني إذا دههمهم العدو يكتفون بأن يل

 يــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــائفين مــــــــــــــــــــن التتــــــــــــــــــــر
 

 لـــــــــــــــــــوذوا بقبـــــــــــــــــــر أبـــــــــــــــــــي عمـــــــــــــــــــر 
 

، العدو اكتفوا بأن يحملوا الفتوحات المكية البن عربي، يتقربون بها به إلى هللا هموفي بعض األقطار إذا دهم
كتاب ضالل، إذا رفعوا المصحف يعني معهم شيء من الحق، رفعوا البخاري  -نسأل هللا العافية-وهو كتاب 

، يعني ما يكتفى بأنه إذا دهم عدو نرفع آن من أجلهنعم معهم شيء من الحق، لكن ليس هذا مما أنزل القر 
و المصحف ونرفع البخاري ليدفع عنا، ال بد من بذل األسباب،  ( سورة 60)] ْا َلُهم مَّا اْسَتَطْعُتم مِ ن ُقوٍَّة{}َوَأِعدُّ
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أو يذهبون  -نسأل هللا العافية-كتاب ضالل  ؟، فكيف بمن يرفع شيئًا ال يرتفع به في الدنيا وال في اآلخرة[األنفال
 يهرعون إلى قبور أو إلى أشجار، أو إلى أحجار، فالشرك وجد في آخر هذه األمة.و 

وإذا ابتلوا  ،يعني يزعمون أن المالئكة بنات هللا، وأنهم لهم الذكور: [( سورة النجم21)]ُه اأْلُنَثى{ }َأَلُكُم الذََّكُر َولَ 
بنت، فهذا ليس من العدل وال من اإلنصاف أن  مغضبوا واستحيوا من غيرهم أنه ولد لهبشيء من اإلنا  

 .يختاروا الذكور ألنفسهم ويدعون أن المالئكة بنات هللا
يعني ليس فيها أدنى عدل وال إنصاف، وهذا على سبيل التنزل، وإال  :[( سورة النجم22)]ا ِقْسَمٌة ِضيَزى{ ِتْلَك ِإذ  }

 .[( سورة اإلخالص3)]}َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلْد{ فليس هلل ولد، ال ذكر وال أنثى، 
عليه -رجوا مع الرسول خ ":إلى حنين -صلى هللا عليه وسلم-قال: خرجنا مع رسول هللا عن أبي واقد الليثي "

ح خرج بهم إلى حنين بعد أن فتح مكة، جاء بجيش كبير لفتح مكة قوامه عشرة أالف، بعد الفت -الصالة والسالم
موا إليهم من مسلمة الفتح، فصار عددهم اثني عشر ألفًا، حتى غرهم كثرة هذا العدد إلى حنين، مع ألفين انض

صار في أول األمر من أن هوازن كمنت لهم ففوجئوا بهم، ففر من فر فقال قائلهم: لن نغلب من قلة، فصار ما 
 إال النفر اليسير ثم بعد ذلك اجتمعوا مرة أخرى فحصل النصر. -عليه الصالة والسالم-ولم يبق مع النبي 

شرق مكة، قبل في حنين أرض منبسطة مستوية  ":إلى حنين -صلى هللا عليه وسلم- خرجنا مع رسول هللا"
عضهم يقول: إنها هي الشرائع، الشرائع هي حنين، في أحد يعرف هذا؟ نعم الشرائع أرض منبسطة، الطائف ب

 لكن هل هي حنين؟ قال بعضهم: إنها هي الشرائع.
 طالب:.......

 إيش يقول؟
 طالب:.......

 ، ومناسبنها هي المكان المعرف بالشرائع، وهي مكان منبسط ومستو  : إأقول منهم من ذكر، قال بعضهم
 للقتال.

نحن حدثاء عهد  ":ونحن حدثاء عهد بكفر إلى حنين -صلى هللا عليه وسلم- قال: خرجنا مع رسول هللا"
؛ ألنهم أسلموا بعد الفتح، والفتح قريب، وهذا اعتذار عما وقع منهم؛ ألنه وقع منهم هفوة وزلة عظيمة لكن بكفر

وز عنه، ويعذر بجهله ما ال يعذر فيه قديم العهد فحديث العهد باإلسالم يتجا حدثاء عهد بكفر،المبرر أنهم 
 باإلسالم، ومن عاش بين المسلمين.

 .كفرقريب عهدنا بال :نحن حدثاء عهد"و 
 .أي شجرة من شجر السدر الذي هو النبق ،سدرة: واحدة السدر ":وللمشركين سدرة

، ولذا قيل لالعتكاف الذي هو يعني يقيمون عندها ويالزمونها مالزمة طويلة يعكفون عندها ":يعكفون عندها"
مالزمة المسجد من أجل الطاعة، من أجل الذكر والتالوة والصالة، قيل له: اعتكاف، وهؤالء يعكفون على هذه 
السدرة، وبعض الناس يعكف سواًء اعترف أو لم يعترف على هذه القنوات، وعلى بعض اآلالت، بعض الناس 

ال  ساعات أربع ساعات خمس ساعات، قد يأتي عليه وقت يجلس عند اإلنترنت ساعات، قد يمر عليه ث
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فال شك أن هذا  -جل وعال-صالة، هذا عكوف على هذه اآللة، فإن قدمت هذه اآلالت على ما أوجبه هللا 
 خطر عظيم.

يسمونها رياضية ومن  مستعد يجلس ينظر هذه القنوات التيوبعض الناس  ":وللمشركين سدرة يعكفون عندها"
لألمة، وصرف لها هار، وهكذا، وال شك أن هذا ضياع مباراة إلى أن ينتهي الليل كله، وأحيانًا يتبعه النمباراة إلى 

 وهذا عكوف واعتكاف شاء صاحبه أم أبى. ،-جل وعال-عما خلقت له من تحقيق العبودية هلل 
السالح على هذه  ، هل المراد من تعليقيعني يعلقون بها األسلحة ":وينوطون بها أسلحتهميعكفون عندها "

ال، إنما يطلبون البركة، يتبركون بهذه السدرة، ولتكون  ؟لئال تتلو  بالتراب وغيره ؛السدرة أن ترفع على األرض
 األسلحة أمضى وأسد لتنكي العدو عند قتاله.

لقون، أنواط مأخوذ من قوله: ينوطون يعني يع ذات ":يقال لها: ذات أنواط يعني يعلقون بها أسلحتهم ":ينوطون "
 .كأنه أعجبهم هذا المنظر، تعليق األسلحة ورفعها عن األرض ":فمررنا بسدرة ذات أنواط،" ،ذات تعليقات

 ونحن حدثاء عهد بكفر.تحضر قوله: ونس ":فقلنا: يا رسول هللافمررنا بسدرة، "
حدثاء عهد بكفر كأنهم يعني كونهم  ":أجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فمررنا بسدر فقلنا: يا رسول هللا"

 .لم يعلموا أن مشابهة المشرك ولو في الظاهر حرام، فضاًل عن أن يشابه في الباطن في االعتقاد، في العمل
صلى هللا عليه -فقال رسول هللا "يعني مثلهم،  ":أجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقلنا: يا رسول هللا"

يعني ينكر ويتعجب  ))سبحان هللا((وفي رواية للترمذي:  ((هللا أكبر)): لتهممنكرًا عليهم، مستعظمًا مقا ":-وسلم
 !النعمة العظمى التي أنقذهم بها من النار هذه على -عز وجل-، أال يشكرون هللا مويستعظم ما صدر منه

 !كانوا مشركين، ثم بعد مدة يسيرة يقولون: اجعل لنا ذات أنواط؟ بعد أن أسلموا
 .طرق الالسنن:  ":ا السنن(())هللا أكبر! إنه"
على هذا األمر؛ ألنه أمر مهم، وكثيرًا ما -عليه الصالة والسالم-حلف النبي  ":((والذي نفسي بيده-قلتم ))"

 .من غير استحالف، وهو الصادق المصدوق -عليه الصالة والسالم-يحلف النبي 
ا َكَما َلُهْم آِلَهةٌ }اْجَعل لَّ : كما قالت بنو إسرائيل لموسى-والذي نفسي بيده-))قلتم " لما نجوا من البحر  ":{َنا ِإَله 

ا َكَما َلُهْم آِلَهةٌ  :ووجدوا من يعبد اآللهة قالوا سبحان هللا، يعني بعد غلبة الظن بالهلكة وبعد  ،{}اْجَعل لََّنا ِإَله 
ا }اْجَعلالنجاة وهذا في مقابل الشكر، شكر هللا الذي نجاهم من هذه الهلكة، أن يقولوا:  وهؤالء بعد أن  ،{لََّنا ِإَله 

 .نجاهم هللا من الشرك يقولون: اجعل لنا ذات أنواط، فالمشابهة موجودة
ا َكَما َلُهْم آِلَهةٌ  كما قالت بنو إسرائيل لموسى:-والذي نفسي بيده-))قلتم " ا ":{}اْجَعل لََّنا ِإَله   {}اْجَعل لََّنا ِإَله 

بين ظهرانيهم، هؤالء يقولون: -عليه الصالة والسالم-ين أظهرهم، ومحمد سبحان هللا، من تعبدون؟ هذا وموسى ب
ا َكَما َلُهْم آِلَهةٌ اجعل لنا ذات أنواط، وأولئك يقولون:   !!{}اْجَعل لََّنا ِإَله 

وأي جهل أعظم من هذا الجهل؟ يعبدون هللا في األصل،  :[( سورة األعراف138)] َتْجَهُلوَن{ َقاَل ِإنَُّكْم َقْومٌ }
ا َكَما َلُهْم آِلَهةٌ واستجابوا لنبيه، ونبيه بين أظهرهم ويقولون:  وال جهل  َقاَل ِإنَُّكْم َقْوٌم َتْجَهُلوَن{ }اْجَعل لََّنا ِإَله 

 .ِإنَُّكْم َقْوٌم َتْجَهُلوَن{}أعظم من هذا الجهل، 
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نن، هي ضبطت كذا ق أو س  يعني طر  ":((لتركبن سنن من كان قبلكم))": -عليه الصالة والسالم-ثم قال النبي 
 .وكذا، يعني طرق من كان قبلكم

جد من ينكح منهم و ))ولو وفي بعض الروايات:  ))حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه((وفي بعض الروايات 
يعني من  ،((؟))فمنفي بعض الروايات: قالوا: يا رسول هللا اليهود والنصارى؟ قال: ، و م((فيكأمه عالنية لوجد 

؛ ألن غيرهم من األمم انقطعت أخبارهم، لكن هؤالء مازال فيهم بقايا مؤثرة في ؟دى بهم إال أولئكالقوم المقت
 .الناس

القرون المتطاولة؟ يعني ألصحابه، فكيف بمن جاء بعهدهم من -عليه الصالة والسالم-وإذا كان هذا يقوله النبي 
عندهم شيء،  ليسالناس بشيء، الناس عاديين إذا كان تقليد اليهود والنصارى في أوقات وفي عصور لن يفوقوا 

عصر االنبهار بحضارتهم، وصناعاتهم -شبه بهم بعض المسلمين، ففي عصرنا ومع ذلك يشابههم أو يت
اقتداء المغلوب  ،جعل بعض الضعاف من المسلمين ينظر إلى هذا البهرج ويتمنى ويفعل ويقلد-ومخترعاتهم

 بالغالب، وهللا المستعان.سنة إلهية أن المغلوب يقتدي  ،بالغالب
يعني كثير من المسلمين يرى أننا لو كنا على حق لنصرنا هللا على غيرنا ولتقدمنا أكثر من غيرها؛ ألننا على 
الحق، ولذا ألف من ألف في ذم الدين والمتدينين فمنهم من كتب هذه هي األغالل، ومنهم من كتب عن الديانة 

 .نظر إلى واقع المسلمين، وأنهم متخلفون، وأنهم في آخر الركبكل هذا ألنه  ؛بأنها أفيون الشعوب
إذا عدت األمم، بالمقاييس المادية ال شك أننا متأخرون، إذا قيست بالمقاييس المادية، يعني كل يوم نرى من 
هذه األمم ما يدل على أنهم أناس جادون، يعملون لدنياهم، لكنهم مهما عملوا فإنما عملهم مبني على العلم 

ْنَيا{الظاهري،  َن اْلَحَياِة الدُّ نهم على ي، حتى حقيقة الدنيا التي برعوا فيما يع[( سورة الروم7)] }َيْعَلُموَن َظاِهر ا مِ 
مجاوزة هذه الدنيا برعوا في ذلك لكن علمهم ليس بحقيقي وإنما هو ظاهري، ظاهر الحياة الدنيا، لو علموا حقيقة 

سالم، لكنهم علموا ظاهر الحياة الدنيا، واخترعوا ما اخترعوا، وصنعوا ما صنعوا، الدنيا لقادهم هذا العلم إلى اإل
 لكن حقيقة الدنيا هم في غاية البعد عنها.

يعني هؤالء عرفوا ظاهرًا من الحياة الدنيا،  ،والعلم بالظاهر وإن نفع في وقت لكنه ال ينفع النفع المثمر المجدي
وقل مثل هذا ، ا الباطن والخفي منها وحقيقة الدنيا لقادهم ذلك إلى اإلسالموإن لم يعلموا حقيقتها، لكن لو علمو 

في المسلم الذي يتعبد بالجوارح الظاهرة، والقلب الذي هو الباطن والمعول عليه، ال نصيب له من هذه العبادات، 
صام ما ترتب على فإذا قرأ القرآن لم يستفد من قراءته، إذا صلى ما نهته صالته عن الفحشاء والمنكر، إذا 

صيامه التقوى، وكذلك إذا حج أو تصدق ليس له من عباداته إال األمر الظاهر فقط، فيتحرك بحركات ظاهرة 
 .جوفاء، نعم مسقطة للطلب ومجزئة ال يؤمر بإعادتها، لكن األثر المرتب عليها معدوم

اَلَة َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر{ ، يصلي بعض الناس ثم يفعل الفواحش، ويفعل [العنكبوت ( سورة45)] }ِإنَّ الصَّ
المنكرات، كل بحسبه، حتى بعض من ينتسب إلى العلم، وطلب العلم، أو التعليم تجده يصلي لكن بدون لب، 
بال خشوع، وال خضوع، وال انتباه، ويخرج من صالته بعشرها، بأقل أو أكثر، هذه صالة ال تنهاه عن الفحشاء 

الصالة ال يترتب عليها أثر من إصالح القلب وال تكفير السيئات؛ ألن الصلوات الخمس مكفرات، والمنكر، وهذه 
تكون هذه  ة إلى العمرة مكفرة، لكن ال بد أنلكن ما هذه الصلوات المكفرة، رمضان إلى رمضان مكفر، العمر 



 214 

ن أجرها بجزء يسير اإلسالم يقول: بعض من يصلي ويخرج من صالته بشيء م على الوجه الشرعي؛ ألن شيخ
كالعشر أو نحوه، هذه إن كفرت نفسها فكفى، كيف تكفر غيرها؟ وعلى هذا على اإلنسان أن يعنى بباطنه 

َ ِبَقْلٍب َسِليٍم{* }َيْوَم ََّل َينَفُع َماٌل َوََّل َبُنونَ وإصالح قلبه،  ، ما قال بعبادة [( سورة الشعراء89 - 88)] ِإَّلَّ َمْن َأَتى َّللاَّ
))أال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد بصلوات، أهم شيء القلب، كثيرة، و 

فالمعول على القلب، وخطاب الشريعة كله متجه إلى القلب، فعلى المسلم وال سيما  ،الجسد كله أال وهي القلب((
 عنى بإصالح قلبه، وهللا المستعان.طالب العلم أن ي  

 :-رحمه هللا-قال 
 ؟نعم ":األولى: تفسير آية النجم مسائل:فيه "

 طالب:.......
 هاه؟

 طالب:.......
ا َكَما َلُهْم آِلَهٌة{  ؟}اْجَعل لََّنا ِإَله 

 طالب:.......
هذا إذا قلنا: إن شرك بني إسرائيل في اتخاذهم اآللهة مثل شرك حدثاء العهد باإلسالم في اتخاذهم ذات األنواط، 

ك األكبر على ما جاء في الشرك األصغر معروف، لعموم دخوله في الشرك، لما لكن إطالق ما جاء في الشر 
اقالوا:   معنى إلهًا؟ تألهه القلوب وتعبده من دون هللا، هذا الظاهر من اللفظ. ما {}اْجَعل لََّنا ِإَله 

ك إلى هللا، وإن لم هذا بالنسبة لبني إسرائيل، أما بالنسبة للمسلمين حديثي العهد فسيأتي أنهم قصدوا التقرب بذل
 يقصدوا عبادته من دون هللا.

 :-رحمه هللا-قال 
َت َواْلُعزَّى  ":األولى: تفسير آية النجم فيه مسائل:" تفسيرها، إذا قال لك الشيخ مثل هذا وأنت في  ":{}َأَفَرَأْيُتُم الالَّ

ألن هذه رؤوس أقالم وخطوط وعند كتبك راجع تفسير هذه اآلية، يعني عليك أن تراجع تفسير آية النجم؛  بيتك
 ؟عريضة كما يقال لتدرس هذه المسائل التي تطبقها على هذا الباب، نعم

هل طلبوا ذات أنواط ليعبدوها من دون هللا، أو ليعلقوا عليها أسلحتهم؟  ":صورة األمر الذي طلبواالثانية: معرفة "
وجه، قد يقال: إنهم قالوا: اجعل لنا ذات أنواط  ن هذه للتشبيه ال يلزم التشبيه من كلألويتبركون بها؟ كما لهم 

لنعلق عليها األسلحة فقط من دون تبرك، وقد يكون التعليق هذا للتبرك لتكون هذه األسلحة بحلول هذه البركة 
أمضى من ذي قبل وأنكى في العدو، وهذا أشد من مجرد التعليق، يعني هناك تعليق، وهناك تعلق، إذا كان 

أشد؛ ألن التعلق فعل القلب، فهو أشد من  ،شابهة، هذا تشبه، وحرام، لكن إذا كان هناك تعلقمجرد تعليق هذا م
 .مجرد التعليق
 طالب:.......

 هاه؟ 
 طالب:.......
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شك أن التدرج واضح، يعني كونهم يعلقون عليها األسلحة، ثم بعد ذلك قد يقودهم الشيطان إلى التبرك ثم بعد  ال
 ه األشجار كما سيأتي في أبواب الحقة.ذلك يقودهم إلى عبادة هذ

 طالب:.......
 هو؟ ما

 طالب:.......
 ها؟ما ب

 طالب:.......
صوروهم ليتذكروهم، صوروهم ليتذكروهم،  ك في بداية أمره على عهد قوم نوحنعم جميع المعبودات حتى الشر 

 هللا. سي العلم فعبدوهم من دون د العهد ون  فيعبدون هللا كعبادتهم، ثم بعد ذلك بع  
ما وافقهم، ولم  -عليه الصالة والسالم-كونهم لم يفعلوا، كيف لم يفعلوا؟ ألن النبي  ":الثالثة: كونهم لم يفعلوا"

 -عليه الصالة والسالم-، طلبوا من النبي -عليه الصالة والسالم-يفعلوه من غير إذنه، هم استأذنوا من النبي 
 ه من دون إذنه وال أذن لهم فلم يحصل الفعل.أن يجعل لهم ذات أنواط فلم يفعلوا، ما فعلو 

جل -هم ظنوا أنه يحب هذا العمل، ظنوا أن هللا  ":الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى هللا بذلك، لظنهم أنه يحبه"
م لم عيحب هذا العمل، وهذا من جهلهم الذي سبق اعتذار الصحابي عنه بقوله: "ونحن حدثاء عهد" ن-وعال

 مكن اإليمان من قلوبهم.يمض عليهم مدة يت
بين -عليه الصالة والسالم-صحيح، لماذا؟ ألن الرسول  ":الخامسة: أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل"

عنده، ولذا تجدون البلدان التي يكثر فيها أهل -عليه الصالة والسالم-أظهرهم كيف يقع الجهل لشخص والرسول 
عليه الصالة -العلم يكثر الجهل، فكيف إذا كان الموجود هو النبي  العلم يقل الجهل، والتي يقل فيها أهل

 .-والسالم
ومن شرف الصحبة  هذه من مزايا الصحابة ":السادسة: أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم"

ة، م ورضوا عنه، وجاءت نصوص تخصهم من بين سائر األمرضي هللا عنهنهم وعدوا بالمغفرة، و أوفضلها، 
 وتدل على فضلهم، ومناقبهم، فإذا كان هذا بالنسبة لهم فكيف بغيرهم.

 .لم يعذرهم، يعني ما سكت ":لم يعذرهم -صلى هللا عليه وسلم-السابعة: أن النبي "
))سبحان وفي الرواية األخرى:  ،تعجب واستنكار لهذا الطلب ":((هللا أكبر))بل رد عليهم بقوله:  لم يعذرهم"

 .من أن يشرك به -جل وعال-هلل تنزيه  هللا((
التكبير،  ":فغلظ األمر بهذه الثالث ((إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم ))هللا أكبر،بل رد عليهم بقوله: "
 ؟، نعم))لتتبعن سنن من كان قبلكم((وبقوله:  ))إنها السنن((بقوله: و 

 طالب:.......
يعني  ))هللا أكبر إنها السنن((، هداكم هللا هذا ما يصلح، قال: ال :ظ عليهم، ما قالال، لم يعذرهم بطلبهم فغل  

 .، فغلظ األمر بهذه الثالثةغلظ عليهم، ولذلك قوله: التغليظ في التعليم سيأتي، من ضمن المسائل
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}اْجَعل لََّنا أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى:  امنة: األمر الكبير، وهو المقصودالث"
ا{إِ  ا{لما قالوا لموسى:  ":[( سورة األعراف138)] َله  هذا مثله، نظيره من وجه وإن لم يكن من جميع  }اْجَعل لََّنا ِإَله 

 الوجوه.
نفي هذا الشرك الذي طلبوه من معنى ال إله إال هللا؛ ألن فيها  ":معنى )َّل إله إَّل هللا(من التاسعة: أن نفي هذا "

 .هللانفي جميع المعبودات من دون 
وخفي  هللا، لكن هذا األمر التبس عليهم،هم يفهمون ويعرفون معنى ال إله إال  ":مع دقته وخفائه على أولئك"

 عليهم.
وهو ال يحلف إال ألمر مهم،  ":وهو َّل يحلف إَّل لمصلحة ))الذي نفسي بيده(( :على الفتيا العاشرة: أنه حلف"

َْيَماِنُكْم{}َوََّل َتْجعَ  ؛حلف على األمور التافهةفال ي   َ ُعْرَضة  ألِ  حلف ، وإنما األمور المهمة ي  [( سورة البقرة224)] ُلوْا َّللا 
 .-رحمه هللا-عليها ولو من غير طلب وال استحالف، وهذا ثبت في أكثر من ثمانين حديث كما قال ابن القيم 

أصغر، واكتفى بعضهم بهذا و  رأكب وقد قسم أهل العلم الشرك إلى ":الحادية عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغر"
ومنهم من يقول: إن الخفي وصف -أكبر وأصغر وخفي-ضهم أضاف قسمًا ثالثًا وهو الخفي التقسيم، وبع

للشرك، فاألكبر فيه الجلي وفيه الخفي، واألصغر فيه الخفي وفيه الجلي، فيكون التقسيم باعتبارات، منه األكبر 
 ومنه األصغر، ومنه الجلي، ومنه الخفي.

عليه الصالة -ولذا ما طلبهم النبي ": ألنهم لم يرتدوا بهذا ؛الحادية عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغر"
 ردة، فدل على أنه شرك أصغر.البأن يدخلوا في اإلسالم من جديد، يعني ما حكم عليهم ب -والسالم

 ن الحدثاء فقطن هذا الطلب موأ ":فيه أن غيرهم َّل يجهل ذلك "ونحن حدثاء عهد بكفر": الثانية عشرة: قوله"
 ممن أسلم قبل ذلك. -عليه الصالة والسالم-من مسلمة الفتح، ال من جميع الصحابة الذين خرجوا مع النبي 

التكبير عند التعجب، أما التسبيح فهذا أمر معروف عند  ":الثالثة عشرة: التكبير عند التعجب، خالفا  لمن كرهه"
 ومما يستدل به له هذا الحديث. التعجب، لكن التكبير هذا قليل،

سد الذرائع يعني الموصلة إلى الشرك، فمجرد اتخاذ شجرة ليعلق عليها السالح ": الرابعة عشرة: سد الذرائع"
هل ، اترتاح فوجدت شجرة فخلعت ثيابك وعلقتها عليهلليعلق عليها السالح، يعني لو أنت كنت في سفر ونزلت 

ال سيما أنهم طلبوها بعدما رأوا المشركين  ها ذريعة، لكنفيه إشكال الالتعليق  فيه إشكال، مجرد ليسفيه إشكال؟ 
يعلقون على السدرة ويسمونها ذات أنواط، فلما كان طلبهم بعد رؤية المشركين خيف عليهم أن يشركوا، لكن لو 

كما يعلق اإلنسان ثيابه  لم يروا المشركين، وقالوا: بداًل من أن نلقي أسلحتنا على األرض نعلقها على هذه الشجرة
 ؟ما في إشكال، نعم

 طالب:.......
 نقول إيش هنا؟
 طالب:.......

 ."وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها"
 طالب:.......
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 كأنهم رأوها، هاه؟
 طالب:.......

 المقصود أنهم استحضروا هذا الفعل، سواًء رأوه في الحال أو كان معلومًا عندهم من السابق.
أقول: مسألة سد الذرائع مسألة  ،سد الذرائع ":الخامسة عشرة: النهي عن التشبه، لرابعة عشرة: سد الذرائعا"

}َوََّل َتُسبُّوْا الَِّذيَن َيْدُعوَن ذاتها، وإنما منعت لغيرها، لمن المحرمات قد ال تكون  اً كبرى في العلم والدين؛ ألن كثير 
 َ ، يعني ال تتعرضوا ألن يسب، أو تتسببوا في أن [( سورة األنعام108)] َعْدو ا ِبَغْيِر ِعْلٍم{ِمن ُدوِن َّللا ِ َفَيُسبُّوْا َّللا 

 -جل وعال-، لكنه خشية أن يسب هللا اً ، فمنع سب اآللهة، وإن كان في األصل مطلوب-جل وعال-يسب هللا 
ألشياء ال لذاته وإنما يمنع منع من سبهم سدًا للذريعة، وهذا مسائل كثيرة في جميع أبواب الدين يمنع بعض ا

 لغيره.
من يكتب اآلن في هذه المسألة وأننا ضيقنا على أنفسنا وأكثرنا من سد الذرائع، واألصل ومع األسف أنه يوجد 

أن المحرمات قليلة، وأن هللا أباح لنا ما في األرض جميعًا، ونحن نضيق على أنفسنا بما نسميه سد الذرائع حتى 
 ائع، نسأل هللا العافية.كتب بعضهم بفتح الذر 

هؤالء الكفار لهم شجرة يقال لها: ذات أنواط، فنهاهم النبي  ":بأهل الجاهليةالخامسة عشر: النهي عن التشبه "
 وأنكر عليهم طلبهم الشجرة التي يعلقون عليها، فهذا لو لم يكن فيه إال التشبه.-عليه الصالة والسالم-
األصل أن الجاهل يرفق به عند التعليم، لكن هناك أمور عظيمة تثير  ":السادسة عشرة: الغضب عند التعليم"

إلى آخره باألشياء  قلتم..(())إنها السنن، حينما كبر وقال: -عليه الصالة والسالم-المسلم، فالنبي  دالغيرة عن
 هاه؟ ،الثالثة، دل على أنه غضب عليهم من خالل طلبهم، الغضب عند التعليم

 طالب:.......
 إيش هو؟

 طالب:.......
باعتبار أن هذا واحد من هذه المجموعة، يعني في المعاملة في الظاهر، غضب على المجموع بسبب واحد قد ي  

بعضهم فعل وباشر،  ،أما الباطن فعلى نياتهم، لكن يبقى أن هؤالء صدر منهم ما صدر ولو من بعضهم
ي الباطن، ما يدرى، المهم أن الغضب وبعضهم سكت وما أنكر، وبعضهم وافق في الظاهر، وبعضهم وافق ف

 يتجه إلى المجموعة.
 األصل في التعليم أن يكون بالرفق؛ ألنه أدعى إلى القبول، لكن قد يطرأ ما يقتضي هذا الغضب.

يعني السنن اإللهية التي ال تتغير، وال تتبدل، ولكل  ":()إنها السنن() :السابعة عشرة: القاعدة الكلية، لقوله"
 ليسنه كثيرًا ما يقال: المفترض أننا ما نقرأ في كتب العقيدة التي ألفها المتقدمون، معتزلة وجهمية، قوم وار ؛ أل

طوائف أخرى نظيرة لما انقرض، حتى بعض الطوائف  وثم  جهمية، هناك معتزلة، و فينا معتزلة وال جهمية، ال، 
 جد من يبعث قولها من جديد.التي قيل عنها: إنها انقرضت منذ مئات السنين يوجد لها وار ، ويو 
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يعني وجد  ))لتتبعن سنن من كان قبلكم(( ":الثامنة عشرة: أن هذا َعلم من أعالم النبوة، لكونه وقع كما أخبر"
 -عليه الصالة والسالم-من يتشبه باليهود والنصارى ويقلدهم حتى في عباداتهم، فضاًل عن عاداتهم، والنبي 

 .())من تشبه بقوم فهو منهم(يقول: 
َلَقْد َكاَن ِفي } يعني موجه إلينا، ":لنا قاله نهفإالتاسعة عشرة: أن كل ما ذم هللا به اليهود والنصارى في القرآن "

تحد  عن عاد وثمود وقوم نوح، ، القوم مضوا وانتهوا، يعني ما الفائدة أن ي  [( سورة يوسف111)] َقَصِصِهْم ِعْبَرٌة{
 ، ما الفائدة؟من األمم التي عذبت بكفرها موغيره

 ال بد أن تكون هذه القصص فيها عبرة لنا.و مضى القوم، ولم يرد به سوانا، نحن المخاطبون بهذا، 
يعني أعجبهم  ،يعني ما باشروا الفعل بأنفسهم ":م أن العبادات مبناها على األمـرقرر عندهتالعشرون: أنه م"

بها أسلحتهم وعكفوا عليها، ال، طلبوا  واعلقو  شجر وأعجبهم هذا المنظر، فما باشروا عمدوا إلى ،هذا التعليق
 .لهم ما قال وطلبوا أمره، وانتظروه واستأذنوه فقال-عليه الصالة والسالم-اإلذن من النبي 

يعني المسائل التي  ":ر فيه التنبيه على مسائل القبرفصـا قرر عندهم أن العبادات مبناها على األمـر،تأنه م"
 .بك، ومن نبيك، وما دينك؟من ر  :يسأل فيها الميت

 ؟أما من ربك فواضحمن أين واضح؟  ":فواضح "أما من ربك
 طالب:.......

 ين؟يعني مرتبط بهذا الباب، أ
 طالب:.......

من هذه حصل فيها أثر يعني إذا كانوا يعتقدون النفع والضر بهذه الشجرة، وأن األسلحة المعلقة بهذه السدرة 
من طلب نظير هذه الشجرة؛ ألنه ال نافع وال -عليه الصالة والسالم-فإنكار النبي  ،البركة التي في هذه الشجرة

 .-سبحانه وتعالى-ضار إال هللا وحده 
ما يلزم أن يكون اليوم وال بعد غد، وال بعد سنة، إنما ال : ))لتتبعن(( ":فمن إخباره بأنباء الغيب ،وأما من نبيك"

 .بد أن يقع
ودليل  -عليه الصالة والسالم-بأمور وقعت، فهذا علم من أعالم نبوته  -ة والسالمعليه الصال-وقد أخبر النبي 

 .على النبوة
الذي  المفيه دليل على أن الدين الحق هو اإلس }اْجَعل لََّنا{ ":ى آخرهإل }اْجَعل لََّنا{ما دينك فمن قولهم: وأما "

 ليس فيه تبرك ال بشجر، وال فيه تعلق بحجر، وال غير ذلك.
في غاية الدقة، وقد ال يلوح لبعض القراء، أو لبعض  -رحمة هللا عليه-ائل اآلن التي يستنبطها الشيخ المس

 الشراح الرابط بين هذه المسائل، أو بعض المسائل مع ما تقدم في الباب.
، ألنهم وقعوا في الشرك، وحرفوا وبدلوا ":الحادية والعشرون: أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين"
وإن كان في األصل مبني على كتاب منزل، لكن لما حصل التحريف والتغيير والتبديل دينهم غير صحيح، ف

صار غير صحيح، فهو كدين المشركين، فسنة أهل الكتاب كسنة المشركين، ودينهم كدين المشركين؛ ألنه وقع 
 .-جل وعال-فيهم الشرك وكفروا باهلل 
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 ":اتالباطل الذي اعتاده قلبه َّل ُيؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العاد الثانية والعشرون: أن المنتقل من"
 .، لكنه تاب منها، ال بد أن يبقى في قلبه منها شيءاً يعني إنسان اعتاد أمور 

لما تاب من مذهب االعتزال، بقي في أقواله بعد التوبة وفيما يقرره بعد ذلك، وبعد ما  -أبو الحسن-واألشعري 
ها ينه يقتدي باإلمام أحمد بقيت رواسب، ولذا في بعض أقواله ما قال فإمذهب المعتزلة ثم قال: أن كان على 

 أهل العلم أنه من تأثره بمذهب المعتزلة.
 اً متبعًا اآلن طالب العلم الذي يتفقه على مذهب معين، ثم بعد ذلك يترقى به الحال حتى يصير مجتهد

، ال بد أن يكون عليه أثر، سواًء كان بقصد أو أه أثر شاء أم لم يشللنصوص، ال بد أن يكون لهذا المذهب علي
 .من غير قصد
 طالب:.......

 هاه؟
 طالب:.......

 تبقى األصول المشتركة بينه وبين المذهب القديم الذي درسه في أول أمره. 
لقولهم: ونحن  ات؛أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه َّل ُيؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العاد"

يعني هم أسلموا ودخلوا في دين هللا، وشهدوا أن ال إله إال هللا، ومع ذلك بقيت معهم هذه  ":حدثاء عهد بكفر
 البقية التي هي في األصل متلقاة من دينهم السابق.

 على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل   
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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
بارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم و 

 بعد: 
د شيخ اإلسالم محمد بن عبد الوهاب رحمه هللا من أهم ما يهتم به طالب  فإن هذا الكتاب المبارك لإلمام المجد  

ح بها العلم والعمل وهو توحيد العبادة الذي اختلفت ف يه األنبياء مع العلم ألنه في أهم األصول التي ي صح 
أقوامهم، بل الذي من أجله بعث األنبياء في والرسل في أقوامهم، وهو الذي حصل فيه الخالف بينهم وبين من 
أرسلوا إليهم، والتوحيد حسب االستقراء عند أهل العلم ثالثة أنواع توحيد الربوبية وهذا يقر به المشركون، وهو 

زق واإلحياء واإلماتة إلى غير ذلك من أفعال هللا؛ ولذا الكتابة فيه في إفراد هللا جل وعال بأفعاله من الخلق وال ر 
غاية األهمية وبيان األدلة على وجود الخالق وإثبات تفرده بأفعاله جل وعال من خالل كتب التفسير وشروح 

ين الرسل األحاديث وغيرها، وهناك كتب مفردة ألفها أهل العلم لكن األكثر أهمية هو ما حصل فيه الخالف ب
وبين من أرسلوا إليهم وهو توحيد العبادة، إفراد هللا جل وعال بالعبادة، وهذا هو النوع الثاني وهو موضوع كتابنا، 
والثالث هو توحيد األسماء والصفات، وحصر أنواع التوحيد في الثالثة هذا أثبته أهل العلم باالستقراء المقصود 

ل قائل لماذا شيخ اإلسالم محمد بن عبد الوهاب ما كتب في توحيد أن هذا الكتاب في غاية األهمية قد يقو 
د في القوم الذين بعث فيهم النبي  د فيه الشرك األكبر في األلوهية كما و ج  د في وقت وفي ظرف و ج  الربوبية؟ و ج 

د في قوم ت -عليه الصالة والسالم- كاد األمة وإن فرأى أهمية ذلك كما أن شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا و ج 
وجد فيها من يحقق في أبواب األسماء والصفات والقدر وغيرها من األنواع التي جاءت بها نصوص الكتاب 
والسنة وأجمع عليها سلف األمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فتجد أكثر كتابات شيخ اإلسالم في األسماء 

د  فيهم الشرك والصفات وغيرهما من أبواب التوحيد، لكن الشيخ اإلم د في وقت وظرف وبين قوم و ج  ام المجدد و ج 
روه وع نوا به  في هذا النوع في األلوهية، فألف هذا الكتاب واهتم به واهتم به من بعده بحيث شرحوه ودر سوه وقر 

في  عناية فائقة، فهذا الكتاب جدير بالعناية اإلعالن الذي قرأتموه وهو اإلعالن عن شرح كتاب التوحيد هو
الحقيقة تكملة لدورة سابقة، ولما رأيت اإلعالن ناقشت المسؤولين عن المكتب وعن الدروس قالوا الذي ذهب من 
ر ح في الدورة السابقة سيوز ع على الطالب في  الكتاب عشرة أبواب ليست بشيء بالنسبة لما بقي مع أن ما ش 

ب البيان هذا الحاصل ليس من أوله وإنما هو سيديات يمكن سيدي واحد يستوعبها في أحد عشر درسا فمن با
 -إن شاء هللا تعالى -من باب ما جاء في الذبح لغير هللا جل وعال وما تقدم ذلك سوف يوزع في الدرس القادم

على الجميع، هذا من باب اإليضاح؛ ألن بعض اإلخوان يتصور أنه من أول الكتاب ويقول لو علمت أنه من 
أي آخر أو شيء من هذا، هذا الواقع وعلى كل حال المشروح سابقا عشرة أبواب أثنائه يمكن يصير عندي ر 

 وسوف توزع في الدرس القادم ونبدأ بما وقفنا عليه.
 اقرأ.

 "بسم هللا الرحمن الرحيم.
الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا 

 حاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.ولشيخنا ولل



 222 

 قال شيخ اإلسالم المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد:
ين  }باب ما جاء في الذبح لغير هللا وقول هللا تعالى:  ال م  م م ات ي لِل    ر ب   ال ع  ي اي  و  م ح  ك ي و  ن س  ال ت ي و  =  ق ل  إ ن  ص 

ر يك  ل ه    162 ر  }وقوله  [163-162]سورة األنعام: {ال  ش  ب  ك  و ان ح  ل   ل ر  [ وعن علي رضي هللا 2]سورة الكوثر: {ف ص 
لعن هللا من ذبح لغير هللا لعن هللا من لعن »بأربع كلمات  -صلى هللا عليه وسلم-عنه قال: حدثني رسول هللا 

-سلم وعن طارق بن شهاب أن رسول هللا رواه م والديه لعن هللا من آوى محدثا لعن هللا من غير منار األرض"
قالوا وكيف ذلك يا رسول  «دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب»قال  -صلى هللا عليه وسلم

مر رجالن على قوم لهم صنم مر رجالن على قوم لهم صنم ال يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا »هللا؟ قال 
أقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقال ألحدهما قرب قال ليس عندي شيء 

 ."«لآلخر
 قالوا وقالوا.

ر قر  ب فقال ما كنت ألقرب ألحد شيئا دون هللا عز وجل"»  رواه أحمد. «فضربوا عنقه فدخل الجنة« وقالوا لآلخ 
ك ي}فيه مسائل: األولى تفسير   ن س  ال ت ي و  ر  }[ الثانية: تفسير 162م:]سورة األنعا {إ ن  ص  ب  ك  و ان ح  ل   ل ر  ]سورة  {ف ص 

ن من لع ن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل 2الكوثر: [ الثالثة: البداءة بلعنة من ذبح لغير هللا. الرابعة: لع 
د   شيئا يجب فيه حق هللا فيلتجئ إلى  ن من آوى محدًثا، وهو الرجل يح  من يجيره فيلعن والديك. الخامسة: لع 

ن من غي ر منار األرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من األرض وحق جارك  من ذلك. السادسة: لع 
فتغيرها بتقديم أو تأخير. السابعة: الفرق بين لعن المعي ن ولعن أهل المعصية على سبيل العموم. الثامنة. هذه 

ار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا القصة العظيمة وهي قصة الذباب. التاسعة: كونه دخل الن
ل ب ت هم  من شرهم. العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على ط 
مع كونهم لم يطلبوا إال العمل الظاهر. الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم ألنه لو كان كافًرا لم يقل دخل 

الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل »في ذباب. الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح  النار
 الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود األعظم حتى عند عبدة األوثان." «ذلك

 هلموا يا إخوان تقدموا قليال من أجل اإلخوان الواقفين.
 طالب: ............

 زيادة هلموا هلموا اقتربوا تفسحوا. ليتكم تقربون 
الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما 

 بعد:
"باب ما جاء في الذبح لغير  -رحمه هللا تعالى -فيقول اإلمام المجدد اإلمام شيخ اإلسالم محمد بن عبد الوهاب

يمة هذا اإلمام وقيمة ما جاء به من التجديد لهذا الدين إال من سافر إلى البلدان المجاورة، وإن هللا" ال يعرف ق
كان أهلها ينتسبون إلى اإلسالم، ومع األسف أن الشرك األكبر موجود وظاهر، والطواف بالقبور والنذور والذبح 

ر أن من لهذه القبور ظاهر، ومع األسف أن بعض من ينتسب إلى العلم يتبنى هذا  الشرك ويزاوله بنفسه، وي ذك 
ر اآلن يقول ما دققت مسمارا حتى أقول يا بدوي   -نسأل هللا العافية -الشيوخ المشهورين في األزهر وهو معاص 
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ين رأس المال، وتحقيق التوحيد وتنقيته وتصفيته من شوائب الشرك والبدع هذا أهم  وعلى كل حال األصل أن الد  
لمسلم؛ ألن التوحيد هو األصل كما ذكرنا آنًفا، فرحمة هللا على هذا اإلمام المجدد رغم ما وأوجب الواجبات على ا

ي ع عنه من مناوئيه من الكالم الذي ال يليق بمسلم فضال عن عالم، فضال عن إمام مجدد، ومازلنا في هذه  أ ش 
ائم األمور، وثب ت لنا األمن في هذه البالد نتفي أ ظالل هذه الدعوة المباركة ودفع هللا عنا بتحقيق التوحيد عظ

ي ئاً }البالد بسبب تحقق التوحيد  ر ك ون  ب ي ش  ون ن ي ال ي ش  ب د  نًا ي ع  م  أ م  ف ه  و  د  خ  ل ن ه م م  ن ب ع  ل ي ب د   [ من 55]سورة النــور: {و 
ألبواب السابقة، أعظم األسباب التي تثبت األمن تحقيق التوحيد وتصفيته وتخليصه وغير ذلك مما مر في ا

يقول رحمه هللا تعالى:  -إن شاء هللا تعالى -وسوف تسمعون ما فاتكم منه في السيديات اللي توز ع عليكم بعد غد
"باب ما جاء في الذبح لغير هللا" لم يصر  ح رحمة هللا عليه بالحكم، ما قال: "ما جاء باب تحريم الذبح لغير هللا" 

م، وأنه من الشرك األكبر لوضوحه وظهوره. األمر الثاني: أنه قد يفهم منه بعض ما صر ح مع أن هذا مما ي جز  
من يقرأ الكتاب أن هذا يشمل ما ذ ب ح من أجل إكرام الضيف مثال، على اسم هللا جل وعال، قد يقول أنا ما 

أجل فالن، لكن ذبحت هذه الذبيحة ألتصدق بها هلل جل وعال وإنما ذبحتها إلكرام هذا الشخص فأنا ذبحتها من 
من كان يؤمن باهلل واليوم » -عليه الصالة والسالم-أنت ذبحتها على اسم هللا إكراًما لهذا الشخص؛ امتثاال لقوله 

مع أنه إذا ذبح لغير هللا ولو كان على اسم هللا فقال: "باسم هللا" وذبح ما يذبح من اإلبل أو  «اآلخر فليكرم ضيفه
غيرها مما يجوز أكله تعظيما لشخص، إذا كان القصد بذلك التعظيم لهذا الشخص البقر أو الغنم أو الدجاج أو 

فإنها حرام وال تحل بهذا الذبح وبهذه التذكية، ولو ذ ك ر عليه اسم هللا فليفر ق بين ما ي ذب ح لإلكرام وبين ما يذبح 
ل لحمه من اإلبل وال بقر والغنم والطيور وغيرها مما جاءت للتعظيم للمخلوق. الذبح والتذكية وما ي ذ ك ى مما يؤك 

به النصوص لغير هللا سواء كان آلدمي؛ تعظيًما له أو كان لصنم أو لملك أو لجني أو نبي مقر ب، كل هذا 
داخل في الشرك، "وقول هللا جل وعال" وهو معطوف على ما التي هي وما بعدها مضاف إليه؛ ألن "باب" خبر 

ما جاء، ما بعدها مضاف إليه، وقول هللا معطوف على المضاف إليه مجرور،  لمبتدأ محذوف تقديره: هذا باب  
ين  = }[ يا محمد 7{ ]سورة البقرة:ق ل  }وقول هللا تعالى  ال م  ات ي لِل    ر ب   ال ع  م م  ي اي  و  م ح  ك ي و  ن س  ال ت ي و    162إ ن  ص 

ل  ال م   ت  و أ ن ا  أ و  ب ذ ل ك  أ م ر  ر يك  ل ه  و  ين  ال  ش  ل م  الشيخ وقف في هذه النسخة  [163-162]سورة األنعام:{  163=  س 
ر يك  ل ه  }على قوله  [ ثم قال اآلية، يعني اقرأ اآلية ، أو أكمل اآلية ، فهل لناسخ الكتاب 163]سورة األنعام: {ال  ش 

ق ف عليه في األصل ثم بعد ذلك ي كم ل بنفسه؟ ب عضهم يقول ال مانع من أن أن ي كم ل كتابًة، أو يقف على ما و 
تكمل؛ ألن المؤلف من باب االختصار أو لضيق الورق أو غير ذلك من األسباب ما أكمل، وقال لك اآلية، 
خ الكتاب على هيئته كما ألفه مؤلفه  يعني أكمل اآلية كما يقال الحديث، لكن المصح ح عند أهل التحقيق أن ي نس 

ال ت ي}[ يا محمد 7ة البقرة:]سور  {ق ل  }ال يزاد فيه وال ي نق ص.  [ الصالة في األصل 162]سورة األنعام: {إ ن  ص 
الدعاء، وفي الشرع هي مشتملة على الدعاء وعلى إضافات وقيود جاءت بها األدلة، والحد أو الحقيقة اللغوية 

ها، لكنه دعاء أعم من الحقيقة الشرعية، األصل أن الصالة دعاء وشامل لما يقال في الصالة وما يقال في غير 
مخصوص وأفعال وأقوال مخصوصة هذه حقيقتها الشرعية، مفتتحة بالتكبير، تكبيرة اإلحرام ومختتمة بالتسليم 

ال ت يهذه حقيقتها الشرعية } [ ويجوز أن ي حم ل على العموم وهي الحقيقة اللغوية، 162]سورة األنعام: {ق ل  إ ن  ص 
ال ت ي}صرفه لغيره ال يجوز  -جل وعال -وهي أن الدعاء هلل [ لكن األكثر على أن 162]سورة األنعام: {ق ل  إ ن  ص 
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ك ي}المراد بها الصالة الشرعية في حقيقتها الشرعية  ن س  [ النسك المراد به الذبح للهدي 162]سورة األنعام: {و 
ي اي  }واألضحية والعقيقة وغير ذلك مما جاءت به النصوص  م ح  ع حياة اإلنسان [ جمي162]سورة األنعام: {و 

م م ات ي}يجب أن تصرف فيما يرضيه عز وجل  -جل وعال -وتصرفات اإلنسان هي هلل ي اي  و  م ح  ]سورة  {و 
ألنه هو الذي خلقك، وهو الذي أوجدك  -جل وعال -[ يعني جميع أموري وجميع أعمالي كلها هلل162األنعام:

الظاهرة والباطنة، فلتكن جميع أفعالك مرضية هلل جل من العدم، وهو الذي رزقك وهو الذي أسبغ عليك الن  ع م 
ين  }وعال  ال م  ر يك  ل ه  }[ العال م كل من سوى هللا جل وعال 2]سورة الفاتحة: {لِل    ر ب   ال ع  [ 163]سورة األنعام: {ال  ش 

ال هلل وال فال ي صل ى إ -جل وعال -التخصيص في قوله هلل يدل على أنه ال يجوز صرف شيء مما تقدم لغيره
ر ف التصرفات بالنية إال هلل إنما األعمال بالنيات »واألمور العبادات واضحة  -جل وعال -ي ذب ح إال هلل وال ت ص 

جل  -وأما أمور العادات فمن أراد الثواب عليها ال بد أن ينوي بها التقرب إلى هللا «وإنما لكل امرئ ما نوى 
بها هلل جل وعال من أجل أن ي ث اب، أما إذا فعلها أعني األمور العادية ال بد أن يتقرب بها ينوي التقرب  -وعال

من غير قصد للثواب فلو لم ينو  بها شيئا لكنه ح ر م، فرق بين من يذهب إلى محالت المحالت التجارية ويشتري 
س وسؤالهم، ما يحتاجه أهله من طعام أو شراب أو كسوة أو متاع ليعفهم بذلك عن غيره ويغنيهم عن تكفف النا

وما ينفقه على أهله صدقة حتى ما يضعه في  في   امرأته، إذا قصد بذلك عند  -جل وعال -يتقرب بذلك إلى هللا
أثابه هللا وانقلبت هذه العادة وإن كانت مما يضطر إليه اإلنسان إلى  -جل وعال -الشراء التقرب بذلك إلى هللا

ال  } يحمل السيارة ويمشي ال يقصد شيئا هذا مباح ما فيه شيء عبادة، لكن يذهب ليشتري وبكم هذا وبكم هذا و 
ت   ب ذ ل ك  أ م ر  ر يك  ل ه  و  ؟ هو هللا163]سورة األنعام: {ش  إذا قال  -جل وعال -[ أمرت  مبني للمجهول واآلمر م ن 

ب ذ ل ك  أ م ر  }قل األمر من هللا جل وعال  -جل وعال -الرسول في مثل هذه اآلية بأمر هللا [ 163]سورة األنعام: {ت  و 
ذ ف الفاعل للعلم به ،  -جل وعال-اآلمر هو هللا  يفاً }وح  ع  ان  ض  نس  ل ق  اإل  [ م ن الخالق؟ هو 28]سورة النساء: {و خ 

ر ق المتاع ما يدرى من السارق، وغير ذلك من  -جل وعال-هللا  لكن قد ي حذ ف الفاعل للجهل به كما يقال س 
ين  }حذ ف الفاعل، األسباب التي من أجلها ي   ل م  ل  ال م س  [ يعني من هذه األمة وإال فقد 163]سورة األنعام: {و أ ن ا  أ و 

ألنهم وجدوا قبله،  -عليه الصالة والسالم-تقدمه أمم فيهم الرسل، وفيهم من استجاب لهؤالء الرسل، أسلموا قبله 
ب  ك  و ا}فهو أول المسلمين من هذه األمة وقوله  ل   ل ر  ر  ف ص  [ الصالة هنا المراد بها صالة العيد، 2]سورة الكوثر: {ن ح 

ر  }خالصة لوجهه  -جل وعال -ومنهم من يحملها على العموم، جميع الصلوات صلها هلل [ 2]سورة الكوثر: {و ان ح 
ربك كل ما تنحره وتذبحه اذكر عليه اسم هللا، واجعله هلل ليس لغيره وال لغيره فيه شرك، ومنهم من يقول: صل ل

صالة العيد، وانحر األضحية أو الهدي في وقته في يوم العيد، ومعلوم أن صالة العيد مأمور بها في هذه اآلية 
ي ض وذوات الخدور إلى المصلى لصالة العيد يشهدن الخير ودعوة وفي غيرها،  "أ م رنا أن نخرج العواتق والح 

، والعلماء يختلفون في حكمها، فمنهم من ي طل ق فصالة العيد مأمور بها المسلمين ويعتزل الحيض المصلى"
السنية وهذا قول معروف عند جمع من أهل العلم، ومنهم من يقول فرض كفاية، ال بد أن تؤد ى في البلد ولو لم 
تكن على األعيان، ومنهم من يقول واجبة على األعيان على كل أحد، وهذا مذهب أبي حنيفة ويرجحه شيخ 

ر  }وكذلك األضحية اإلسالم ابن تيمية  ب  ك  و ان ح  ل   ل ر  [ الجمهور على أنها سنة، وذهب 2]سورة الكوثر: {ف ص 
ر  }والشاهد في قوله  -رحمه هللا تعالى -الحنفية إلى وجوبها ويوافقهم شيخ اإلسالم [ وفي 2]سورة الكوثر: {و ان ح 
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ك ي}اآلية األولى  ن س  قال  -رضي هللا تعالى عنه -ذبح، "وعن علي[ على أن المراد به ال162]سورة األنعام: {و 
أمير المؤمنين  -رضي هللا تعالى عنه -بأربع كلمات"، "وعن علي -صلى هللا عليه وسلم-حدثني رسول هللا 

بأربع كلمات" الكلمات: جمع كلمة، واألصل في الكلمة: المفردة،  -صلى هللا عليه وسلم-"قال: حدثني رسول هللا 
 دة المركبة من حروف، لكن ت طل ق ويراد بها الكالم.الكلمة الواحدة المفر 

........................... 
 

م   وك ل مة بها كالم قد ي ؤ 
 يعني قد يقصد. 

 أصدق كلمة قالها شاعر: 
......................... 

 
 أال كل ما خال هللا  باطل   

كلمة التوحيد أشهد أن ال إله إال هللا وهذا مستعم ل واليزال مستعمال، ألقى فالن كلمة ماذا قال؟ كالم قد يطول،  
لذا جاء في الحديث: أربع جمل وليست كلمات مفردة، األولى من هذه األربع: فالكلمة هنا المراد بها الكالم؛ و 

ك،  «لعن هللا من ذبح لغير هللا»وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة  «لعن هللا من ذبح هللا لغير هللا» ر  وهذا ش 
أ في بعض كتب التاريخ ال شك أنه هو الشرك األكبر، ومن يقر  -جل وعال -إذا كان يتقر ب بهذا الذبح لغير هللا

ل عند القبور، وأم ا ما يفعله الغالة من بعض الطوائف هؤالء عندهم من  وبعض الرحالت يتفط ر قلبه مما ي فع 
الشركيات أكثر من ذلك، لكن بعض من ينتسب إلى هذا الدين وعنده نوع تأله وتعبد وال شك أنه مشوب بالشرك، 

بطوطة وغيرها وجدتم أنواعا وأصنافا وأمثلة لما يذكره الشيخ في هذا ولو قرأتم في بعض الرحالت كرحلة ابن 
الة في طريقه من المشرق إلى المغرب وعكسه في مدة زادت على ثالثة وعشرين عاما  الكتاب، مما مر به الرح 

 -عالجل و  -يعني يتقرب بذلك لغير هللا «لعن هللا من ذبح لغير هللا» -نسأل هللا العافية -وشارك في بعضها
يذبح لجني يذبح ليتقي شره، يذبح لصاحب قبر يرجو خيره وبره، يتقرب لمخلوق بهذا الذبح هذا هو الشرك 

، واللعن المقصود «لعن هللا من لعن والديه لعن هللا من لعن والديه» -نسأل هللا العافية -األكبر وصاحبه ملعون 
لعن هللا »اد به السب والشتم؛ ولذا جاء في الحديث ويطلق وير  -جل وعال -به هو الطرد واإلبعاد من رحمة هللا
يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسم أمه »قيل كيف يسب الرجل والديه؟! قال  «من شتم والديه أو من سب والديه

يكون سبًبا في اللعن، ما يعلن مباشرة، وال يباشر اللعن لوالديه، وإنما يتسبب في ذلك، وال شك أن  «فيسب أمه
ق ر ب من المباشرة أخذ حكمها، مع أنهم يقولون: إذا اقترنت المباشرة والسبب فالحكم للمباشرة؛ ألن  التسبب إذا

كيف  -نسأل هللا العافية -المباشرة تقضي على أثر التسبب عند الفقهاء، لكن هنا تسبب ولم يباشر فأخذ الحكم
لعن هللا من » -نسأل هللا العافية- «مهيسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أ»يسب الرجل أباه؟! قال: 

ًثا د  آواه: يعني تست ر عليه وأدخله في مكان يأمن فيه من العقوبة المترتبة على  «لعن والديه لعن هللا من آوى م ح 
د   في أمر خاص  ثا في إيصال الضرر للمسلمين، وقد ي ح  د  ين، أو م ح  ًثا في ابتداع في الد   د  حدثه، سواء كان م ح 

"التزال المالئكة تصلي عليه وتدعو له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما والمسلم إذا صلى وجلس في مكانه  به،
د  " د   يشمل الحد  في االبتداع في الدين، ويشمل أيضا نقض الوضوء في الحديث لكن هنا م ن  لم ي ح  والح 

هذا ويبعده عن أنظار من يأخذ حق هللا منه  إما بأن يبتدع في الدين ويؤويه «لعن هللا من آوى محدًثا»أحد  
 -نسأل هللا العافية -ويقيم شرع هللا فيه، وكذلك م ن آذى المسلمين وخرج على والتهم وتسبب في اإلخالل بأمنهم
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د    د   صح أو ال؟ م ح  هذا م ن يؤويه ويتستر عليه يدخل في الحديث، والمسألة أبعد من ذلك، تارك الصالة م ح 
ر المحالت التي تبيع فالذي يؤج    د  ، من ي ؤ ج   ره سكًنا وهو يعرف أنه ال يصلي آواه ال شك أنه مؤو  لهذا المح 

ًثا، فيدخل في عموم  د  ر البيوت التي ت صن ع فيها المحرمات كذلك وهو يعلم بذلك هذا أوى مح  المحرمات، من ي ؤ ج  
ًثا لعن هللا من غ ي ر م»الحديث  د  ي  ز الحقوق، حق فالن من  «نار األرضلعن هللا من آوى م ح  المراسيم التي ت م 

مها أو أخرها يدخل في الحديث، وفي  حق فالن، إذا تعدى أحد الجارين إلى هذا المنار وإلى هذه المراسيم فقد 
قه من سبع أراضين»الباب  ق من سبع أراضين، فكيف  «من اغتصب أو من ظلم شبرا من أرض ط و   شبر يطو 

ل بمن يظلم و  م  م ل نفسه هذا الح  يغصب المساحات الشاسعة التي قد تصل إلى الكيلوات، وهذا المسكين الذي ح 
ر ى ما مصيره هو أوال وما مصير أمواله، وقد يموت ما استفاد منها، وقد يأتي من يغتصبها منه،  العظيم ال ي د 

ن هذه األموال؛ ألن أعظم فائدة من فيتحمل إثمها وال يستفيد منها، وفي الغالب أن من يغتصب ال يستفيد م
د من يغتصب أرضا ويغير المراسيم  -هللا جل وعال -المال أن ت نف ق فيما يرضي ر يبعد يعني أن يوج  وال ي تصو 

 ومنار األرض ثم بعد ذلك تجده يبادر ويسارع إلى المشاريع الخيرية، لن يوف ق لذلك.
 طالب: ...............
كن حتى من حيث الواقع، تجده ال تسمح نفسه بأن ينفق حتى ولو أنفق تجده يراجع نفسه نعم من حيث القبول، ل

 «.إن هللا طيب ال يقبل إال طيبا»كيف أنفق وأنا مالي حرام 
 طالب: ...............

ما يعان، لن يوف ق ولن يعان، هناك اثنان من التجار على مستوى، المستوى العالمي يعني عندنا، كتبت  لهما 
خطابين لكل واحد خطاب، وأرسلت  الخطابين مع ابنين ممن يحضرون الدروس، هذا له ولد، وهذا له ولد، وقلت 
له لو أعطيتنا مبلغا من المال إلعانة من يريد الزواج من طالب العلم، وأنا أعرف أن أموالهم مدخولة يزاولون 

الثنين بالحرف: جاء األول فقال: يقول الوالد تجارات فيها شبهات، بل بعضهم فيها محرمات، فكان الجواب من ا
يعني الذي يملك عشرة مليارات، عشرين  -نسأل هللا العافية -أنا وهللا قافل هذا الباب. وجاء الثاني بنفس الجواب

 -مليارا يعني يدفع مليونا لهؤالء الشباب الذين ينفع هللا بهم إذا كونوا أسرة على الخير وأنجبوا أوالدا يعبدون هللا
لكن ما ي عان لكن لو يفتح باب تبرع ألمور أخرى تجدهم أول من يسارع، فمثل هؤالء الذين يغيرون  -جل وعال

في اإلنفاق في أبواب الخير.  -جل وعال -ويغتصبون األراضي وغيرها ويتعدون عليها ال تجد اإلعانة من هللا
مهما كسب من األموال يعني المسألة  -جل وعال -وهللا المستعان، فماذا يستفيده اإلنسان إذا جرؤ على لعنة هللا

ليست ضرورة، تقول ما وجد ما يأكل إال بهذه الطريقة ال، عندهم أموال طائلة من جهات متعددة، ومع ذلك 
ت فيهم من أجل حطام  وة التي انتشرت بين الناس وف ش  يتجاوزون هذا اللعن وال يلتفتون إليه، نظير ذلك الر  ش 

ن هللا إبعاده العبد وطرده من رحمته هل يقاوم شيئا من أمور الدنيا؟! الدنيا بحذافيرها الدنيا، يعني   لع 
ال تزن عند هللا جناح بعوضة فكيف يجرؤ اإلنسان على أن يتحمل اللعن سواء كان في تغيير منار األرض، أو 

جاء فيه اللعن؟ يتجاوز ذلك لعن والديه، أو رشوة، أو ربا، أو ما أشبه ذلك، أو شرب خمر، أو غير ذلك مما 
بمثل هذه األمور التي ال تساوي عند هللا شيئا، ركعتا الصبح خير من الدنيا وما فيها، يعني الدنيا بما فيها من 
ل ركعتي الصبح التي يمكن أن تؤدى بدقيقتين؛ ألن من صفتهما التخفيف الشديد، فالدنيا كلها ال  مليارات ال تعاد 
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ويتأمل مثل هذه المعاني؟! سعيد بن جبير عنده بنت طالبة علم وعابدة خطبها الخليفة  تزن شيئا، لكن من يعرف
لولده فجاء الوسيط فقال يا سعيد جاءتك الدنيا بحذافيرها قال كيف؟ قال ابن الخليفة يطلب ابنتك، قال يا فالن: 

هذا الجناح؟ فزوجها طالبا من  إذا كانت الدنيا ال تزن عند هللا جناح بعوضة فماذا ترى أن يقص لي الخليفة من
ا ال يجد ما يأكل، هؤالء الذي يعرفون قدر الدنيا، وهللا المستعان. اللعن لهؤالء لعن إجمالي على  طالبه فقيرا جد 

  «لعن هللا  م ن..»العموم ولذا جاء بصيغة العموم 
ن الجنس ال يستلزم  لعن األفراد، يعني تجد هذه صيغة عموم، ولعن الجنس جاءت به نصوص كثيرة، لكن لع 

شخصًا غير منار األرض تقول لعنك هللا؟ تجد متبرجة أو واشمة تقول عليك  لعنة هللا؟ أو لعن هللا من فعل كذا، 
من فعل كذا، لعن هللا السارق، لعن شارب الخمر، لكن ما ي لع ن على سبيل التخصيص، ي لع ن على سبيل 

صيص ال يلعن وإن قال بعض أهل العلم أن هذا داخل في العموم، كما جاءت بذلك النصوص، لكن التخ
العموم، فرد من أفراد فيجوز لعنه؛ ألنه استحق اللعن بما فعل، ولكن الجمهور يقولون: إن اللعن اإلجمالي على 
العموم ال يقتضي لعن األفراد، واإلمام أحمد كما ذكر القاضي ابن أبي يعلى في األحكام السلطانية ذم يزيد بن 

اًنا؟! ليس المؤمن باللعان وال بالطعان وال معا وية ذم ا شديًدا فقال له ابنه أال تلعنه قال هل عهدت أباك لع 
بالفاحش البذي، يعني إن لعن على العموم من فعل كذا أال لعنة هللا على الظالمين، أال لعنة هللا على من غير 

، هذا ال إشكال فيه، لكن الكالم لما جيء منار األرض إلى غيره، هذا جاءت به النصوص وال شيء فيه
 وهللا المستعان. «ال تكن عونا للشيطان على أخيك»بالشارب وجلد وأقيم عليه الحد سبه بعضهم قال 

 طالب: ...............
هذان سبب للعن ليس لعنا، تقول المالعن الثالثة هذا سبب للعن؛ ألنه إذا قضى حاجته في طريق الناس أو في 

في ما يحتاجون إليه، هو تسبب على نفسه بأن ي لع ن، لعن هللا من فعل هذا ما ي لع ن بشخصه. قال  ظلهم أو
دخل الجنة رجل في ذباب ودخل »قال -صلى هللا عليه وسلم-رحمه هللا: وعن طارق بن شهاب أن رسول هللا 

كيف ذلك يا رسول هللا؟ يعني بسبب ذباب، هذا دخل النار وهذا دخل الجنة، قالوا و « النار رجل في ذباب
مع أنه في المصادر لم يوق ف  -صلى هللا عليه وسلم-والمؤلف رحمة هللا عليه ساقه على أنه مرفوع إلى النبي 

فكأن اإلمام قل ده في ذلك فهو  -عليه الصالة والسالم-عليه مرفوًعا، ابن القيم قال مرفوًعا ورفعه إلى النبي 
شهاب يمكن أن يكون تلقاه من أهل الكتاب؟ أو يكون تلقاه كما جاء في موقوف، لكن هل نقول إن طارق بن 

بعض الطرق عن سلمان وهو أيًضا من أهل الكتاب في األصل؟ لكن يبقى أن فيه أمورا غيبية، كونه دخل النار 
 يعني مما ال ي در ك بالرأي فحكمه حكم الرفع عند أهل العلم،

يعني ال يمر به ويجاوزه أحد   «رجالن على قوم لهم صنم ال يجوزه مر» قالوا وكيف ذلك يا رسول هللا؟ قال  
ما عندي شيء، ال  «فقال ليس عندي شيء أقربه»يعني اذبح  «فقالوا ألحدهما قرب قربان»حتى يقرب له شيئا، 

 يعني ولو كان المقرب «قالوا قرب ولو ذبابا»إبل وال بقر وال غنم وال دجاج وال بط وال شيء، ما عندي شيء 
خاف على  «قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار»ذبابا، ذباب خبر كان المحذوفة مع اسمها 

م لهذا الصنم على  ر ه، لكن لفظ فقر ب ظاهره االستجابة لقولهم قر  ب، يعني تقر ب وقد   نفسه، فهو في الحقيقة م ك 
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م لهذا الصنم هذا سبيل القربة فقر ب، فكان فعله استجابة لقولهم قر  ب ، فخلوا سبيله فدخل النار؛ ألنه قر ب وقد 
 الذباب على وجه التقرب والقربة وإال لو كانت المسألة مسألة إكراه وقلبه مطمئن باإليمان ما دخل النار.

 طالب: ...............
ل؟ الكالم فيه تفصيل الكالم على خالف بين أهل العلم: هل يقال من شرع من قبلنا أو خاص بالفعل دون القو 

لكن ليتسق الكالم مع ما جاء في اآلية من أن المكره ال شيء عليه ليتسق  «قالوا قرب ولو ذبابا»ألهل العلم 
الكالم يمكن أن يقال أن فقر ب امتثل ما أمروه به من التقريب لهذا الذباب على وجه القربة، فقدم هذا الذباب 

فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا لآلخر قر  ب فقال ما كنت »فال يعار ض اآلية تقربا على وجه القربة لهذا الصنم، 
رواه أحمد، وهو في كتاب الزهد لإلمام أحمد،  «ألقرب ألحد شيئا دون هللا عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة

 وعند ابن أبي شيبة وغيرهما مع أنه إذا قيل رواه أحمد فينصرف إلى المسند.
 .....طالب: ..........

ال، هو إذا أمكن توجيهه وأمكن إثبات الخبر فال ت عار ض، إذا أمكن توجيهه بما يتفق مع اآلية وثبت الخبر فال 
تعارض ما يصير من المختل ف يصير من المؤتل ف، لكن لو ما وجدنا له تخريجا ووجها يصح ال يعار ض اآلية 

ما كنت ألقرب »األضعف األقوى وهذا منه صار من عالمات الضعف؛ ألن من عالمات الضعف أن يعار ض 
رواه أحمد، يعني األفعال ال شك  «ألحد شيئا من دون هللا أو شيئا دون هللا عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة

ل ة إلى مرضاة هللا أو غضبه وسخطه كما هنا، دخلت النار امرأة في هرة ودخلت الجنة  -جل وعال -أنها موص 
فأنقذه به أو  -جل وعال -ل يسير لكنه وافق حاجة ووافق صدقا من فاعله مع هللابغي بسبب سقي الكلب، عم

نسأل هللا  «وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط هللا ال يلقي لها باال يهوي بها في النار سبعين خريًفا»هلك بسببه 
هاب مختلف في العافية، على كل حال الحديث مختلف في ثبوته، منهم من يقول أنه موقوف وطارق بن ش

صحبته، فإن كان صحابي ا فيكون من مراسيل الصحابة، وهي مقبولة عند عامة أهل العلم كما قال الحافظ 
 العراقي:

 أما الذي أرسله الصحابي
 

 فحكمه الوصل على الصواب   
 ا إنه تابعي ورواه عن سلمان فيكون مرسل تابعي فيه من الخالف ما فيه.وإذا قلن 

 تفضل يا أبو عبد هللا.
 المؤذن يؤذن.

قلنا إذا كان أو إن كان طارق بن شهاب صحابيا فهو مرسل صاحبي وله حكم الرفع على الصواب عند أهل 
 ر لكن لم ي لتف ت إلى قولهم.العلم، وهذا قول عامة أهل العلم، خالف في ذلك اإلسفراييني ونفر يسي

 أما الذي أرسله الصحابي
 

 فحكمه الوصل على الصواب 
م األئمة وأما إذا قلنا إنه تابعي فحكمه ويقال فيه ما يقال في مراسيل التابعين اختلف فيها أهل العلم ومعروف كال 

 في ذلك.
 واحتج مالك كذا النعمان

 
 به وتابعوهما ودانوا 

 واحتج مالك يعني بالمراسيل كذا النعمان يعني أبو حنيفة وتابعوهما به ودانوا. 
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 ورده جماهر النقاد
 

 للجهل بالساقط في اإلسناد 
ل ه   ومسلم صدر الكتاب أص 

 
 وصاحب التمهيد عنهم نقله 

إلى آخر ما قيل في ذلك، وعلى كل حال الحديث محل خالف بين أهل العلم، والشيخ كأنه يرى ثبوته مرفوًعا  
 -عليه الصالة والسالم-لكنه بعد البحث ال يوجد من صر ح برفعه إلى النبي  -السالمعليه الصالة و -إلى النبي 

ل د في ذلك ابن القيم. -رحمة هللا عليه -وكأن اإلمام المجدد  ق 
فيه مسائل: وهذه المسائل التي يذكرها الشيخ في غاية األهمية وفي غاية الدقة، وفيها  -رحمه هللا -قال 

وبعضها يكون االستنباط فيه يصل إلى اإللغاز بحيث يخفى على  -رحمه هللا -لشيخاستنباطات عجيبة من ا
كثير من أهل العلم، وكثير من الشراح يتجاوزها بغير تعليق لصعوبتها، وبعضها واضح، على كل حال هذه 

ائل، األولى: المسائل نظير تراجم البخاري فيها دقة متناهية، فينبغي أو على طالب العلم أن يعتني بها، فيه مس
ك ي}تفسير قوله  ن س  ال ت ي و  ر  }[ وهذا تقدم. والثانية تفسير 162]سورة األنعام: {إ ن  ص  ب  ك  و ان ح  ل   ل ر  ]سورة  {ف ص 

لعن هللا من »[ كذلك. الثالثة: البداءة بلعن من ذبح لغير هللا، هي أربع كلمات، أربع جمل األولى منها: 2الكوثر:
هذا هو الشرك األكبر أعظم الذنوب نسأل هللا العافية. الرابعة: لعن من لعن والديه كما تقدم،  ألن «ذبح لغير هللا

قال الشيخ: ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، يعني األصل في الجملة اللعن المباشر، لعن هللا من لعن 
يك نسأل هللا السالمة والعافية، كما تقدم والديه من باشر اللعن هذا األصل، لكن منه أن تكون سبًبا في لعن والد

ًثا، والحد  تقدم بيانه وتقدمت  د  يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. الخامسة: لعن من آوى م ح 
 اإلشارة إلى أن من يؤوي العاصي وهو يعلم أنه يعصي في هذا المكان الذي آواه فيه يشمله الحديث.

 طالب: ...............
ًثا من أحد  في الدين عموما. معروف د   م ح 

 طالب: ...............
ثا»نعم، ضبطت بالمحد   ثا»أو  «لعن هللا من آوى محد  بالفتح والكسر، والمحد    «لعن هللا من آوى محد 

ثا اسم مفعول، فالمراد به الحد  نفسه،  معروف، وهو صاحب الحد ، وعلى قراءة أو على رواية الفتح محد 
المراد بذلك صاحبها؛ ألن  «كل بدعة ضاللة وكل ضاللة في النار»ة نفسها، والمراد حينئذ صاحبها، يعني البدع

بعض الناس يسمع مثل هذا الكالم: كل ضاللة في النار وليكن لكن النار لمن؟ للضاللة أو لمرتكبها وصاحبها، 
 ل النار ال، المراد صاحبه.بعض الناس يسمع ما كان أسفل من الكعبين ففي النار، يقول: ثوب! دعه يدخ

 طالب: ...............
 محد   ومحد   المحد   البدعة.

 طالب: ...............
الكافر؟ من أعظم الكفر من أعظم المحدثات، نسأل هللا العافية، لكن إذا كان ذميا أو كان معاهدا أو كان كذا، 

الكالم فيمن ال تجوز إقامته، قلنا أن من يؤوي هذا يختلف حكمه، بمعنى أنه تجوز إقامته في بالد اإلسالم، 
تارك الصالة وهو يعلم بذلك ويؤجره على عمد من ذلك، أو يؤوي من يصنع الخمور أو يرو  ج المخدرات، أو 
يؤوي م ن يفسد في األرض هذا كله داخل في الحديث، لكن الناس ابتلوا اليوم بأوالدهم، عنده ولد أو بنت أو 



 230 

يقول:  -عليه الصالة والسالم-يوقظهم للصالة وال يصلون، هل نقول: اطردهم؛ ألن الرسول مجموعة من األوالد 
كان العلماء يقولون بذلك: ما يصلي اطرده، ليس هناك أعظم من الصالة، لكن في  «لعن هللا من آوى محدثا»

قفه ألف شيطان إذا السابق األمور ليست مثل الوقت الحاضر، تطرده يرجع بعد ساعة وين يروح؟ لكن اآلن يتل
طردته، استراحات، مخدرات، أعمال فواحش، وجرائم وتخطيط ألمور منكرة وشنيعة، فكونه تحت نظرك وتحت 
رقابتك مع اإلدمان في دعوته والدعاء له بالهداية، هذا من باب ارتكاب أخف الضررين، وإال فاألصل أنه 

د  .  يدخل؛ ألنه مح 
 طالب: ...............

ستراحات الشيخ هذا، الذي رأى االستراحات وهؤالء الشباب وماذا يصنعون، وال صالة وال شيء ما رأى اال
ر في الشرع، لن يصلي ال  يصلح؟! يذهب و يصلي إذا طردته؟! نقول مسألة ارتكاب أخف الضررين أمر مقر 

يبقى أن ارتكاب  عندك وال عند غيرك، إن لم يصل   عندك لم يصل   هناك، وإن كان عموم الخبر يشمل، لكن
أخف الضررين أمر مقرر في الشرع، وكانوا في السابق إلى وقت قريب قبل وجود هذا االنفتاح، وهذه 
االستراحات، حتى قبل وجود الكهرباء، إلى أين يذهب الولد؟ إذا غابت الشمس ما يقدر يذهب لشيء ال يستطيع 

الستراحات، واطلعوا على ما في العالم من شرور من أن يتعدى البيت، جاءت الكهرباء، وتوسع الناس، واتخذوا ا
خالل هذه القنوات، وابتلي الناس بعظائم األمور، فمن باب ارتكاب أخف الضررين، وال يترك بدون دعوة، وال 

 يترك بدون دعاء له بالهداية، يعني يستفرغ الجهد كله في استصالحه.
 طالب: ...............

 األموال واألعراض صيانتها من أصل الدين.هذا من الدين؛ ألن الدماء و 
 طالب: ...............

د له العقد. د   ال ي ج 
 طالب: ...............

ز إن كان يجتنب الكبائر هذا ما عليه إن شاء هللا  ن ه  ن ك ف  ر  }ال، الصغائر متجاو  ن  ع  و  ب آئ ر  م ا ت ن ه  ت ن ب وا  ك  إ ن ت ج 
ي  ئ ات ك م   ثا، وهو الرجل يحد   شيئا يجب فيه حق هلل، وإذا  [31سورة النساء:] {ع نك م  س  ن من آوى محد  الخامسة: لع 

د، أو ضرب فالنا وشجه وط ل ب للقصاص، فآواه وستر عليه وقفل عليه  كان حقا للعباد، محكوم عليه أن يسد  
ي ت المسألة الحد  أعم؛ ألن المطالبة بحقوق العباد من د ين هللا، وهو الرجل يحد  شيئا األبواب إلى أن ن س 

ن من غي ر منار األرض، وهذه األرض سواء  يجب فيه حق هلل فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. السادسة: لع 
كانت مملوكة ألحد، وهذا ظاهر أو غير مملوكة، فيتوسع بها من غير وجود الشرط الشرعي للتملك الذي هو 

من األرض وحق جارك فتغيره بتقديم أو تأخير. السابعة: الفرق بين  اإلحياء، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك
ن مرتكبه في الجملة، كما  لعن المعي ن ولعن أهل المعصية على سبيل العموم، المعي ن الشخص المرتك ب لما ل ع 

لت في هذا الحديث، ولعن أهل المعصية على سبيل العموم، هناك شيء فيه نوع تعميم ونوع خصوص، امرأة دخ
قاعة صالة أفراح في ليلة عرس فوجدت كثيرا من النساء مائة من النساء متبرجات ونامصات ويستحقن اللعن، 
وجاء اللعن بنصوص كثيرة، هل لها أن تقول لعنكن هللا؟ ليست واحدة معي نة وال خمس، وال عشر، مائة أو أكثر 
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ق بهذا أو بهذا؟ األولى أال تواجههن ولو كان عموما وتخاطبهن باللعن  ففيه نوع تعيين، وفيه نوع تعميم، فهل ي لح 
 لعنكن ال، تقول كما جاء بلفظ الحديث على التعميم.

الفرق بين لعن المعي ن ولعن أهل المعصية على سبيل العموم. الثامنة: هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب  
التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب  يرى أنها ثابتة، -رحمه هللا تعالى -وكل هذا يدل على أن الشيخ

الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم يعني كأنه م كر ه وفعله في الظاهر من أجل التخلص من شرهم، 
ومعنى ذلك أنه لم يصل إلى قلبه ولم يتقرب بذلك وهذا م شك ل بالنسبة لداللة اآلية، لكن من أهل العلم من يفرق 

اآلية تكون في القول، وهذا الحديث يدل على تحريم الفعل ولو كان مكرها، وما ذكرناه سابقا بين القول والفعل، ف
من أنه قر ب يعني تقر ب وذبح هذا القربان ولو كان حقيرا، الكالم على أنه تقرب فيدل على أنه فعله معتقدا له، 

رعنا فيجوز للمكره أن يقول أو يفعل ما متقربا به إليه، وبعض الشراح قال: إن هذا في شرع من قبلنا وأما في ش
 أكره عليه إذا كان قلبه مطمئنا باإليمان.

 طالب: ...............
 إذا أمكن توجيه الكالم بما يتفق مع اآلية انتهى اإلشكال.

 طالب: ...............
 ماهي؟

 طالب: ...............
الصحابة لما  -عليه الصالة والسالم-النبي  نعم، هل األفضل أن يرتكب العزيمة ويصبر ويحتسب كما أمر

آذاهم المشركون، وذكر لهم مثاال فيمن سبق أنه ينشر بالمنشار فيقد بالمنشار نصفين وال يصرفه ذلك عن دينه؟ 
هل األفضل أن يصبر على هذه العزيمة أو يترخص برخصة هللا؟ اإلمام أحمد صبر واحتسب وال شك أن كل 

حب الحال ينبغي أن ينظر إليه بمفرده، فمنهم من يؤمر بالصبر وارتكاب قضية وصاحب، وكل حال وصا
العزيمة؛ ألنه لو ترخص لنال الناس  ضرر  عظيم  بسببه، ونال الدين  وأهل  الدين ضرر  وأضرار  بسببه فمثل هذا 

أناس  يصبر ويحتسب، وقد يترتب على صبره ولو أدى ذلك إلى قتله مصلحة عظيمة، بحيث يثبت الناس ويؤمن
آخرون كما في قصة الغالم، هذا الصبر واالحتساب ال شك أنه أفضل وقد يتعي ن، اإلمام أحمد لو أجابهم إلى 

ساهم في  -رحمه هللا -القول بخلق القرآن ومن دونه أجابوا كانت المسألة تقرر إلى يومنا هذا، لكن صبره وثباته
الناس ال يحتمل، وقد ال يثبت للفتنة والمحنة  انجالء هذه الغمة، وعلى كل حال الرخصة معروفة، بعض

فينحرف عن دين هللا، مثل هذا يترخص، وانطق بما ط ل ب منك، لكن أحيانا اإلكراه يتبعه نوع موافقة في قوله جل 
ناً }وعال  ن  ت ح ص  د  ل ى ال ب غ اء  إ ن  أ ر  م ن ي ك ر  }[ 33]سورة النــور: {و ال ت ك ر ه وا ف ت ي ات ك م  ع  ن  و  ه  د  إ ك ر اه  هه ن  ف إ ن  َّللا   م ن ب ع 

يم   [ غفور رحيم لمن؟ لفتيات مكرهات ما ارتكبن ذنبا من أجل أن يقال غفور رحيم 33]سورة النــور:{ غ ف ور  ر ح 
 لمن أكرههن؟ 

 طالب: لمن تاب بعد اإلكراه لمن تاب..
 طالب: ...............
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إلماء العبيد التي تباع وتشرى والسيد ي كر ه هذا، و جد في أول اإلسالم من ي كره وابن وال تكرهوا فتياتكم، الفتيات ا
أ ب ي  له فتات أو فتيات يكرههن على الزنى ويأخذ أجرة، افترض أن زيدا من الناس حمله الطمع على أن ي كر ه 

يم   ف إ ن  }األمة عنده على أن تزني وتأتي له بمهر البغي، على ما جاء في الحديث  ن  غ ف ور  ر ح  ه  د  إ ك ر اه   {َّللا   م ن ب ع 
ي ن أو لهؤالء المكر هات؟ 33]سورة النــور:  [ لهؤالء المكر ه 

 طالب: ...............
 المكر هات ليس عليهن شيء!

 طالب: ...............
حيم، غفور رحيم لهم، الجمهور يقولون غفور رحيم لهن، أبو حيان يقول ليس عليهن معصية حتى يقول غفور ر 

 كيف تكره على البغاء ويكون غفور رحيم لهم؟ 
 طالب: ...............

هؤالء المكر هات في البداية مكر هات، لكن إذا بدأت المزاولة للعملية قد ترتاح، وقد تتلذذ بعد هذا اإلكراه، ما 
راه ما يحصل تبعا لذلك من.. أحياًنا، يحصل تبعا لذلك إذا تحقق اإلكراه هللا غفور رحيم، يعني إذا تحقق اإلك

العملية هذه مشك لة، ولذلك قالوا الرجل ال يمكن أن يكر ه على الزنى؛ ألنه إذا أ كره لم ينتشر، لكن المرأة إذا 
ر إكراهها، لكن ما يحصل تبعا لذلك من ارتياح أو شيء من هذا مما جاء تبعا لمسألة اإلكراه،  أكرهت فمتصو 

العاشرة: معرفة  -نسأل هللا العافية -أحيانا، أمور ما ت مل ك فإن هللا من بعد إكراههن غفور رحيم مما ال تملكه هي
قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم"، هو ق ت ل واآللة موجودة، 

ر الشرك وخطره، مادام اإلنسان ما والسيف مسلول، افعل واال قتلناك، لكنه الحرص على التوحيد، ومعرفة قد
على  -رحمة هللا -يعرف مثل هذه األمور قد يستجيب ألدنى سبب، ومن هنا تأتي أهمية مثل هذا الكتاب

ل ب تهم مع كونهم لم يطلبوا إال العمل الظاهر، ارتكب  الشيخ." كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على ط 
أن الذي دخل النار مسلم قر ب الذباب كان مسلما فأشرك فدخل النار، ما العزيمة فدخل الجنة. الحادية عشرة: 

الدليل يقول: ألنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب؛ ألن السبب في دخوله النار تقريب الذباب ال الكفر، 
لى أحدكم من شراك الجنة أقرب إ»لو كان كافرا ما يحتاج إلى هذا كله الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح 

كما جاء في الخبر الصحيح. "الثالثة عشرة: معرفة أن عمل  «والنار مثل ذلك »هذا قتل دخل الجنة  «نعله 
القلب هو المقصود األعظم حتى عند عبدة األوثان" أصحاب الصنم قالوا قرب، قال ما عندي إال ذباب، الذباب 

رتب عليه تكريم لهذا الصنم، لكن تقريب الذباب هذا الحقير هل فيه تكريم لهذا الصنم؟ يعني هذا الفعل ال يت
رضوا منه به؛ ألنه له أثر على القلب؛ ولذلك معرفة أن عمل القلب هو المقصود األعظم، وإال لو كان العمل 

 الظاهر تقريب ذباب هذا استهتار بالصنم حتى عند عبدة األوثان.
 ى آله وصحبه أجمعين.وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعل
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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم.

 "بسم هللا الرحمن الرحيم.
 الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 

 اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
 قال اإلمام المجدد رحمه هللا تعالى:

[ وعن ثابت بن 108]سورة التوبة: {ال  ت ق م  ف يه  أ ب داً }باب  ال ي ذبح هلل بمكان ي ذبح فيه لغير هللا وقول هللا تعالى: 
 فقال.." -صلى هللا عليه وسلم-الضحاك رضي هللا عنه قال نذر رجل أن ينحر إبال ببوانة فسأل النبي  

 سأل..
 «."هل كان فيها وثن  من أوثان..»فقال  -صلى هللا عليه وسلم-"فسأل النبي  

ئ ل وبقيت ا لنبي مرفوعة باعتبار أنه مبني للمجهول، وهذه النسخة التي اعتمدها المحقق ألن بعض النسخ فس 
 .-صلى هللا عليه وسلم-فسأل ومقتضى ذلك أن يقال النبي  

فهل كان »قالوا ال، قال  «هل كان فيها وثن  من أوثان الجاهلية ي عب د»فقال  -صلى هللا عليه وسلم-"فسأل النبي  
أوف  بنذرك، فإنه ال وفاء لنذر  في » -صلى هللا عليه وسلم-لوا ال، فقال رسول هللا قا «فيها عيد  من أعيادهم؟

ال  }رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. فيه مسائل، األولى: تفسير قوله  «معصية هللا وال فيما ال يملك ابن آدم
ي األرض وكذلك الطاعة. الثالثة: رد  المسألة [ الثانية: أن المعصية قد تؤث  ر ف108]سورة التوبة: {ت ق م  ف يه  أ ب داً 

المشكلة إلى المسألة البينة ليزول اإلشكال. الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك الخامسة أن تخصيص 
البقعة بالنذر ال بأس به إذا خال من الموانع. السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد 

السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. الثامنة: أنه ال يجوز الوفاء بما نذر في  زواله.
تلك البقعة؛ ألنه نذر معصية. التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. العاشرة: ال نذر 

 ."في معصية. الحادية عشرة: ال نذر البن آدم فيما ال يملك
الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما 

 بعد:
فيقول اإلمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه هللا تعالى: "باب  ال ي ذب ح بمكان ي ذب ح فيه لغير هللا" كتاب 

ه من الشرك ووسائله، وحماية جناب التوحيد وسد جميع الذرائع التوحيد مبني على تحقيق التوحيد، ونفي ما يضاد  
الموصلة إليه، وإذا كان الباب السابق فيما هو شرك ففي هذا الباب منع ما هو وسيلة إلى الشرك، الذبح هلل، لكن 

فإن  -جل وعال -المكان يكون وسيلة إلى الشرك؛ ألنه إذا ذبح بالمكان الذي ي ذب ح فيه لغير هللا ولو ذ ب ح فيه هلل
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الرائي لهذا الذابح الذي لم يشرك باهلل جل وعال قد يقتدي به ويلتبس عليه األمر ويكون في قلبه شيء من صرف 
فالمكان الذي ي ذب ح فيه لغير هللا ال يجوز أن ي ذب ح فيه، وهذا من باب سد  -جل وعال -هذه العبادة لغير هللا

قرب إليه ولم يشرك في ذبحه لكن باعتبار المكان، وقد يكون ذلك باعتبار مت -هلل جل وعال -الذريعة؛ ألن الذابح
ي  عن الصالة عند طلوع الشمس وعند غروبها؛ ألن الكفار يسجدون لها حين تطلع بين قرني  الزمان، كما ن ه 

ي  عن الصالة في هذا الزمان في هذا الوقت؛ لمشابهة المشركين،  فيظن شيطان ويسجدون لها حين تغرب، فن ه 
في هذا الوقت إنما سجد للشمس؛ ألن هذا الوقت يستغله الكفار ويسجدون  -جل وعال -الرائي أن هذا الساجد هلل

فيه لغير هللا، وهذا المكان يذبحون فيه لغير هللا، في ظ ن أن هذا الذابح هلل جل وعال إنما ذبح لهذا الوثن ولو بعد 
جل  -ن طاعة وما يعمل فيها من معصية، على ما سيأتي "وقول هللازواله؛ ألن البقاع تتأثر بما ي عم ل فيها م

" "قول هللا" سبحانه وتعالى مرفوع قول  بخالفها في الباب السابق؛ ألن في الباب السابق الباب مضاف لما -وعال
ال  }هللا تعالى بعده، وهنا مقطوع عن اإلضافة؛ ولذلك هو منون، "باب  ال ي ذب ح  بمكان ي ذب ح فيه لغير هللا، وقول 

[ بعض المنافقين 108]سورة التوبة: {ال  ت ق م  ف يه  أ ب داً }[ هذا في مسجد الضرار 108]سورة التوبة: {ت ق م  ف يه  أ ب داً 
ون به  أرادوا أن يفرقوا الصف ويتخذوا هذا المكان مأوى لمن حارب هللا ورسوله وإرصادا له، فبنوا مسجًدا يضار 

 -عليه الصالة والسالم-ومسجد قباء ليفرقوا كلمة المسلمين، فطلبوا من النبي  -والسالم عليه الصالة-مسجده 
أن يصلي فيه فيقتدي به الناس فيصلون فيه، فقال، نحن على جناح سفر في غزوة تبوك، فإذا رجعنا صلينا، 

ل ى الت ق و ى ال  ت ق م  ف يه  أ  }آيبا راجعا من غزوة تبوك نزل  -عليه الصالة والسالم-وفي طريقه  س  ع  د  أ س   ج  ب دًا ل م س 
ق  أ ن ت ق وم  ف يه   م  أ ح  ل  ي و  س على التقوى من 108]سورة التوبة: {م ن  أ و  [والعلماء يختلفون في المراد بالمسجد المؤس 

سجد قباء أسسه أول يوم، فمنهم من يرى أنه مسجد قباء، وهذا إذا قلنا أن األولية هنا أولية مطلقة، وال شك أن م
ب ون  أ ن } -عليه الصالة والسالم-أول قدومه للمدينة قبل مسجده  -عليه الصالة والسالم-النبي  ال  ي ح  ف يه  ر ج 

وا   سأل أهل قباء: إن هللا مدحكم  -عليه الصالة والسالم-[ في الحديث أن النبي 108]سورة التوبة: {ي ت ط ه ر 
المدح؟ قالوا إن بيننا قوما من اليهود يغسلون أدبارهم بعد أن يقضوا  بالتطهر فما صنيعكم المستحق لهذا

تم به وهو التطهر، وال شك أن الغسل بالماء أقوى في التطهير من  ح  حاجتهم، فقال: الزموا هذا فإنه هو الذي م د 
وال ما جاء في االستنجاء بالحجارة، والحديث فيه كالم، لكن اآلية ال شك أن داللتها على مسجد قباء ظاهرة ل

س  على التقوى فأخذ كبة من  -عليه الصالة والسالم-الحديث الصحيح أن النبي  ئ ل عن المسجد الذي أ س   س 
حجارة ورماها في مسجده، وقال هذا، وال اختالف؛ ألن كال منهما أسس على التقوى، لمسجد أسس على التقوى 

أ  في عمارته أو في التسبب في إنشائه قلنا من أول يوم، لكن لو أسس مسجد اآلن على التقوى من أو  ل يوم ب د 
ئ ويؤم  أيضا هذا المسجد أسس على التقوى، وجل مساجد المسلمين على هذا، قد يدخل النيات شيء لمن ي نش 
سة في الغالب على التقوى فال اعتراض وال  مسجدا ويشرف على.. هذا شيء آخر لكن األصل أن المساجد مؤس 

م  }ة والحديث اختالف بين اآلي ل  ي و  و ى م ن  أ و  ل ى الت ق  س  ع  د  أ س   ج  [ هل من 108]سورة التوبة: {ال  ت ق م  ف يه  أ ب دًا ل م س 
عليه -أو من أول يوم من إنشائه؟ إذا قلنا من أول يوم قدم فيه  -عليه الصالة والسالم-أول يوم قدم فيه النبي 

يناز ع في هذا أحد، المسألة فيها خالف بين الصحابة لظهور الداللة في قلنا مسجد قباء وال  -الصالة والسالم
لصحة الحديث في ذلك وهو في  -عليه الصالة والسالم-اآلية على مسجد قباء، والقول الثاني أنه مسجده 
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الصحيح، وعلى كل حال ال تعار ض وال اختالف فكالهما أسس على التقوى، ويسمى هذا المسجد مسجد 
م، وسمي مسجد الضرار،  -عليه الصالة والسالم-ا نزلت هذه اآليات في شأنه أمر النبي  الضرار، لم بهدمه فه د 

د مكان نفع هللا به نفًعا عظيما وأ ريد تفريق الصف وإن كان مسجدا أو محضن  وله نظائر على مر التاريخ إذا و ج 
س على منواله، واألعم ال بالنيات، فإذا كان القصد فيه المضار ة مدرسة علمية مثال وأريد تفريق الناس يؤس 

وتفريق الكلمة واإلرصاد لمن حارب هللا ورسوله صار حكمه حكم مسجد الضرار يجب هدمه، "وعن ثابت بن 
الضحاك رضي هللا تعالى عنه قال نذر رجل أن ينحر إبال ب ب و ان ة" نذر رجل أن يتقرب إلى هللا جل وعال بنحر 

من لفظه وإنما من معناه واحده بعير، نذر رجل  أن ينحر إبال بب وانة، موضع قرب يلملم،  إبل، واإلبل ال واحد له
أو قالوا هضبة عند أو في ينبع، المقصود أن تحديد المكان ال أثر له في الحكم، وإنما المقصود ما جاء من 

سه بواجب يوجبه على نفسه. االستفصال في الحديث، نذر رجل أن ينحر إبال ببوانة، والنذر: إلزام المكل ف نف
وحكم النذر معلوم عند أهل العلم عامتهم على الكراهة، ومنهم من حر مه ألنه جاء النهي عنه لكن إذا انعقد وجب 

هل نقول أن  «من نذر أن يطيع هللا فليطع ومن نذر أن يعصي هللا فال يعصه»الوفاء به، فرق بين نذر الطاعة 
تحريم خاص بنذر المعصية أو شامل لنذر الطاعة والمعصية؟ شامل في نذر الحكم الدائر بين الكراهة وال

الطاعة، ال شك أنه منهي عنه إنما يستخرج به من البخيل، نذر الطاعة داخل في دائرة النهي، لكن إذا كان 
؟ النذر وسيلة إلى هذه الطاعة واألصل أن الوسائل لها أحكام الغايات فكيف ي نهى عن شيء يجب الوفاء به

 يقول أهل العلم هذا باب  غريب من أبواب العلم،
الوسيلة ممنوعة والغاية واجبة! ما حكم الوفاء بالنذر؟ إذا كان طاعة يجب بال شك الوفاء به ومع ذلكم هو في  

األصل منهي عنه، منهي عنه قبل أن ينعقد فإن عقد وجب الوفاء به، وهذا على خالف ما قرره أهل العلم من 
ئ ل النبي -صلى هللا عليه وسلم-لها أحكام الغايات، "فسأل النبي  أن الوسائل  عليه -" في كثير من النسخ س 

ئ ل، لما غيره ما غير  -صلى هللا عليه وسلم-فسئل النبي   -الصالة والسالم وأبقاها المحقق على أن الفعل س 
ئ ل إلى سأل عل -عليه الصالة والسالم-ضبط النبي  عليه الصالة -يه أن يغير الرفع في لفظه وإال مادام غي ر س 

النبي إلى النصب وبدال من أن يكون نائب فاعل يكون مفعوال؛ ألن المفعول ينوب عن الفاعل إذا  -والسالم
 حذف وب ن ي  الفعل للمجهول.

 ينوب مفعول به عن فاعل
 

 فيما له كنيل خير نائل 
  «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية ي عب د؟»فقال  -صلى هللا عليه وسلم-فسأل النبي  

 هذا االستفصال.
 طالب: ............

 ماهو؟
 طالب: ............

 محتمل واضح  ليس فيه إشكال.
 طالب: ............
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الرجل  فقال  -صلى هللا عليه وسلم-في الضبط ال، فسأل النبي  على كل حال هذه فيها نسخ متعددة ومختلفة 
وإذا أمكن توجيه الكالم على وجه يصح تعي ن، وهنا يمكن  -صلى هللا عليه وسلم-واضح، أو فسأل الرجل  النبي  

 على كالم األخ وليس فيه إشكال.
ألنه هنا في في )ط(  «ان فيها وثن؟هل ك»فقال يعني في سؤاله للرجل  -صلى هللا عليه وسلم-فسأل النبي  

ئ ل فقال  وثن ما يتخذ ويعبد من  «هل كان فيها وثن  من أوثان الجاهلية؟»و)ز( و)ش( و)غ( يعني نسخ كثيرة فس 
و  ر صار صنًما، وي طل ق هذا على هذا والعكس  ر فإذا ص  دون هللا من أشجار أو أحجار والغالب أنه غير مصو 

عليه -يعني أنت لماذا خصصت هذه البقعة؟ فاستفصل النبي  «ثان الجاهلية يعبد؟هل كان فيها وثن من أو »
لماذا خصصت  -عليه الصالة والسالم-ألن االستفصال هنا متعي  ن، لماذا لم يقل له النبي  -الصالة والسالم

اإلجمال في مثل هذه البقعة؟ فيقول ال لشيء، يعني الحتمال أن يكون هناك وثن ي عب د ولم يعلم به، فال يكفي 
هذا؛ ألنه قد يقول له: لماذا خصصت هذه البقعة فيقول ال لشيء، هنا قال: هل كان فيها وثن األوصاف مؤثرة 

قالوا ال، كل الحاضرين قالوا ال، وهذا مهم، يعني لو أن  «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية ي عب د؟»في الحكم 
ف أن في هذا المكان فيما مضى وثنا يعبد لكنهم كلهم قالوا ال، فتأكد الرجل وحده قال ال، احتمال أن غيره يعر 

 «فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟»من انتفاء هذا المؤث  ر في الحكم، قال  -عليه الصالة والسالم-النبي 
يست يترددون عليه في أوقات موسمية حددوها قالوا ال، ليس فيها وثن، وال كان فيها وثن، وليس فيها عيد ول

واالستفصال  «أوف  بنذرك» -صلى هللا عليه وسلم-مقصدا ألهل الجاهلية فانتفى هذا المحظور، فقال رسول هللا 
في هذه األمور من ق ب ل المفتي متعي  ن، ال يلزمه االستفصال في كل مسألة؛ ألنه قد يطول األمر، كل من جاء 

للبيع تقول له كيف ملكت هذه السيارة؟ وهل كان  يسأل أورد عليه االحتماالت كلها، يعني رجل عرض سيارته
الثمن الذي اشتريت به معلوما؟ وهل فصحتها فحصا جيدا يرفعه عن حد الجهالة؟ وهل وهل كل هذا ال داعي 

-له، واالستفصال في مثل هذا ال داعي له، لكن إذا غلب على ظنه مثال وجود شيء سأل عنه، فقال رسول هللا 
نذر  «ومن نذر أن يطيع هللا فليطعه»لماذا؟ ألنه نذر طاعة  «أوف  بنذرك أوف  بنذرك» -صلى هللا عليه وسلم

ويوزع لحومها على المحتاجين، لكن لو نذر أن ينحر هذه اإلبل  -جل وعال -أن ينحر إبال يتقرب بها إلى هللا
ي  ب لحمها للدواب والسباع أو تعفن وتتلف ما صار طاعة، إذا أراد أن يتقرب يت صدق به أما مجرد سفك الدم وي س 

فإنه ال »ورميه هذا قربة؟! ال، ليس بقربة هذا من إضاعة المال، فيكون حينئذ نذر معصية وليس بنذر طاعة 
 «.وفاء لنذر في معصية هللا

 طالب: ............
الهدي، وأدركنا كيف يتقرب به؟ هو إذا كان مأمورا به في األصل ك -جل وعال -المقصود أنه ي تق ر ب به إلى هللا

الهدي فيما مضى من عشرين سنة أو أكثر ي تل ف، قد ي دف ن في األرض بالشيوالت لكن هو تقرب به إلى هللا؛ 
ألنه مأمور بذلك، قد ال يتمكن من توزيعه على على الفقراء والمساكين، يكون غريبا ما يدري أين الفقراء 

يمة األنعام المتقر ب بها قد يشق عليه توزيعها، على كل حال هو والمساكين مع الكثرة الكاثرة من هذه البهائم، به
وف ى بما أ م ر  به، لكن هنا في هذه الحالة في وقت سعة ال بد أن يصونها؛ ألنها مال، وقد جاء النهي عن 

كال، اآلن تأكدنا أن المكان ليس فيه إش "فأوف  بنذرك فإنه ال وفاء لنذر في معصية هللا"إضاعة المال، قال: 
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فإنه ال وفاء لنذر في معصية هللا وال فيما »ليس فيه صنم، وال فيه عيد، وال شيء، وأيًضا النذر نذر طاعة، قال: 
قال إن نجحت في االمتحان أعتقت عبد فالن، هذا ال يملكه لكن إذا كان في غلبة ظنه أنه  «ال يملك ابن آدم 

نعم ينعقد النذر لكن يبقى في ذمته؛ ألنه احتمال أن يملك يؤول إلى الملك، نجحت  في االمتحان أعتقت  عبًدا 
لكن عبد فالن المعي ن؟ وإن كان هناك احتمال أن يملكه بالشراء، لكن األصل أنه في يد فالن وأن فالنا مستول  

 عليه، على كل حال يقولون:
لنذر في معصية هللا وال فيما ال "فإنه ال وفاء إذا كان باإلمكان أو يغلب على ظنه أنه يملكه فيما بعد ينعقد،  

ولم ينص هنا على الكفارة في نذر المعصية وال فيما ال يملك، وجاء ما يدل على أن كفارة مثل  يملك ابن آدم"
وفيه دليل على أنه ينعقد لكنه  «ال وفاء لنذر في معصية هللا»هذا النذر كفارة يمين، فيه نص وكفارته كفارة يمين

نه معصية، ومنهم من يقول أن مثل هذا النذر ال ينعقد أصال فال يجوز الوفاء به وليس ال يجوز الوفاء به؛ أل
فيه كفارة، وألنه لم ي ن ص على الكفارة هنا ون ص  عليها في موضع آخر، والنص عليها بيان لمثل هذا المجم ل، 

ر في كل مناسبة، إذا ثبت في مناسبة لزم،  هناك مسائ ل قد يكون فيها نوع استواء، تكون والبيان ال يلزم أن ي ذك 
مستوية الطرفين، فيختلف فيها األئمة مع وجد البيان، لكن قد يكون المعارض لهذا البيان قويا فال يعتمده بعض 

والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » -عليه الصالة والسالم-أهل العلم ويعتمده آخرون، في حديث عبادة قال النبي 
لد، فهل  -عليه الصالة والسالم-حصلت في عهده  القضايا الخمس التي « ما ذ كر فيها إال الرجم، ليس فيها ج 

نقول يكفي ما جاء من البيان في حديث عبادة فيلزم الجلد ثم الرجم، أو نقول أن هذه القضايا والبيان فيها تدعو 
ر من أهل العلم، حصل عندنا إليه الحاجة ولم يحصل، وقضايا خمس وليست بواحدة فال يلزم الجلد بهذا قال كثي

بيان في حديث عبادة، والقضايا الخمس حصل فيها إجمال، هل نقول المجمل يحمل على المبي ن ونحمله على 
هذا البيان، أو نقول أن القضايا الخمس كلها ما فيها جلد ولو كان مطلوبا لن ص  عليه مما يدل على أنه عدل 

 -عليه الصالة والسالم-بقطع الخف لمن لم يجد النعل، في حديثه عنه فيكون منسوخا، ونظير ذلك األمر 
"فليلبس وفي خطبته بعرفة قال:  «ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين»بالمدينة قال 

يقول أنه  ما قال فليقطعهما، الذي يقول حصل البيان، يقول: هذا القيد معتب ر وال بد من قطعهما، والذي الخفين"
حضر في الموقف أضعاف أضعاف من حضر القيد "فليقطعهما" قال: لو كان مطلوبا لن ص  عليه؛ ألن الحاجة 
ل فيه المعصية  تدعو إلى البيان. المقصود أن هذا مما يختلف فيه أهل العلم، العبادة في الموضع الذي ت ز او 

ديث ما يدل على المنع، لكن جاء عن عمر وغير السيما إذا كانت المعصية من الشرك ووسائله في هذا الح
ل فيها الشرك  عمر من الصحابة أنهم صلوا في الكنائس، وجاء الترخيص في ذلك عن الصحابة، والكنائس ي زاو 
بعيسى وأمه، كيف نصلي في مكان فيه شرك؟! وهنا هل كان فيها وثن ي عب د من دون هللا، هل كان فيه عيد وكذا 

 إلى آخره.
 ........طالب: .

هنا الصفة صفة معتب رة، الذبح يستوي فيه المسلم والكافر، معروف الذبح عندهم طريقتهم واحدة، والمسلم إذا ذبح 
في هذا المكان صنيعه وعمله يشبه عمل الكفار، لكن صالة المسلمين تختلف عن صالة النصارى فال يمكن أن 

 ى في ذلك، ما أشبههم الصالة مختلفة.يقال إن عمر صلى في هذه الكنيسة يعني وأشبه النصار 
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 طالب: .........
 ما هي؟

 طالب: .........
 كنيسة إيه..

 طالب: .........
د بها تفريق كلمة المسلمين واإلرصاد لمن  د بها الضرار هل ق ص  إيه طيب أسست على غير تقوى لكن هل ق ص 

د ألنه قد تكون العلل مركبة من أكثر من ش يء، الصالة في المقبرة الصفة واحدة والموضع حارب هللا.. ما ق ص 
فيه قبور والرائي للمصلي في هذه المقبرة قد يظن أن هذا المصلي يصلي ألهل هذه القبور كما يفعله بعض 

 «.ال تصلوا إلى القبور وال تجلسوا عليها »الغالة إًذا المنع 
 طالب: .........

 «.ج علت لي األرض مسجدا وطهورا»ل أنت ترى العبادة هل هي تتفق مع عباداتهم؟ األص
 طالب: .........
 مشغلة للمصلي؟
 طالب: .........

ومشى على هذا األصل من غير تقييد وال تخصيص ابن عبد « ج علت لي األرض مسجدا وطهورا»األصل 
عليه -البر، يقول: ألن الخصائص ال تقبل التخصيص؛ ألن التخصيص تقليل والخصائص تشريف للنبي 

والتخصيص تقليل لهذا التشريف فالخصائص ال تقبل التخصيص فتجوز عنده الصالة في  -ة والسالمالصال
المقبرة مع ورود النهي الصحيح الصريح؛ ألن الخصائص ال تقبل التخصيص، طيب الصالة في مواضع 

غنم، الصالة في في أبواب متتابعة، قال: الصالة في مرابض ال -رحمه هللا تعالى -الخسف ترجم اإلمام البخاري 
مواضع اإلبل من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد هللا  به، باب كراهية الصالة في المقابر، 
ر أن علي ا  المعروف أن الكراهية عنده كراهية تحريم، ثم قال: باب الصالة في مواضع الخسف والعذاب، وي ذك 

أن  -رضي هللا عنهما -د بإسناده المتصل عن عبد هللا بن عمررضي هللا عنه كره الصالة بخسف بابل، ثم أور 
ال تدخلوا على هؤالء المعذ بين إال أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين »قال  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

إنا ال "ثم قال: باب الصالة في البيعة، وقال عمر_ رضي هللا عنه_  «فال تدخلوا عليهم ال يصيبكم ما أصابهم
وكان ابن عباس يصلي في البيعة إال بيعة فيها تماثيل، ثم  ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور"

 -رحمه هللا -يقول الشارح «ج علت لي األرض مسجدا وطهورا» -صلى هللا عليه وسلم-قال: باب قول النبي 
ج علت لي »المتقدمة ليست للتحريم؛ لعموم قوله  وإيراده له هنا يحتمل أن يكون أراد أن الكراهة في األبواب

أن كل جزء منها يصلح أن يكون مكانا للسجود، أو يصلح أن يبنى فيه مكان للصالة، ويحتمل  «األرض مسجدا
ل أولى،  أن يكون أراد أن الكراهة فيها للتحريم وعموم حديث جابر حديث الخصائص عام مخصوص بها، واألو 

رأي ابن عبد البر واألولى أولى؛ ألن الحديث سيق في مقام االمتنان فال ينبغي  يعني كأن ابن حجر يرى 
تخصيصه، وال يرد عليه أن الصالة في األرض المتنجسة ال تصح؛ ألن التنجس وصف طارئ واالعتبار بما 
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وال  -وهذه المسألة دقيقة -عليه الصالة والسالم-قبل ذلك، على كل حال إذا قلنا إن الخصائص تشريف له 
-ينبغي تخصيصها كما يقول ابن عبد البر؛ ألن التخصيص تقليل لهذا التشريف، فمن المحافظة على حقه 

ال يدخلها التخصيص، هذا على سبيل التنزل على كالم ابن عبد البر، لكن سد الذرائع  -صلى هللا عليه وسلم
وال شك أن حق  -جل وعال -حق هللاالموصلة إلى الشرك الصالة في المقبرة وحماية جناب التوحيد حق م ن؟ 

م على حقه  -جل وعال -هللا  وبهذا ننفصل من كل ما قالوا. -عليه الصالة والسالم-مقد 
 طالب: ...........

 وش فيها؟
 طالب: ...........

إذا كان اإلنسان بحيث ينفتن بصورهم ويخشى عليه من ذلك ليس مثل عمر وابن عباس وغيرهم الذين صلوا في 
ر فيهم هذا.الكنا  ئس ما يتصو 

 طالب: ...........
مسألة الدخول على حسب المصالح والمفاسد؛ ألن بعض الناس ي من ع ألنه ينفتن، وبعض الناس يؤث  ر وال يتأث ر، 
ي ظ ن بابن عباس أنه يتأثر بصورهم وعباداتهم؟ ومن حفظه هللا ال خطر عليه، لكن من يضمن لنفسه الحفظ؟ 

أبنائنا إلى بعض الدول الكافرة للدراسة، رأته المعل  مة وهو يسرح ويشرد ذهنه ووجهه يتغير طالب مبتع ث من 
ن أتت إليه وقالت: ال شك أن  عندك مشاكل، قال: وهللا عندي مشاكل قالت نذهب في نزهة، ظلمات  ويتلو 

جار، ثم قالت له: بعضها فوق بعض، فذهب معها وذهبت به إلى حديقة كنيسة وفيها متعة فيها جو طيب وأش
هل ترى أن ندعو القس لينظر مشكلتك فيحلها؟ قال إذا كان عنده حل ال مانع، فدعت القس وقال له: ال شك 
أن عندك مشكلة وكأنه ما دري بالمسألة هي أخبرته، سوف أدعو لك المسيح وأنت أم  ن أن يحل مشكلتك، قال 

م  ن سوف نصرف لك كذا من  أعوذ باهلل من الشرك، أعوذ باهلل من الشرك، قال يا بني: مشكلتك محلولة ال تؤ 
وا نسأل  ر أن هناك أناسا ارتد  األلوف من المكافآت فخاف الولد  على دينه، وفوًرا جاء إلى بلده أنقذه هللا وإال ي ذك 

 هللا السالمة والعافية.
 طالب: ..........

ل فيها البدع، ويأتي بعض المبتدع ة فيصلي في هذا المكان، يعني يقال إنه مولد مثال، ثم توجد أماكن أثرية ت زاو 
يأتي بعضهم ليصلي في صباح كل إثنين ركعتين، يقول نصلي الضحى، صالة الضحى فيها شيء؟! ال، نقول 

فيه  -رحمة هللا عليه -في هذا المكان ال تجوز الصالة وهي صالة الضحى، وهللا المستعان. يقول اإلمام
[ يعني في مسجد الضرار، ال تصلي فيه أبًدا ولو 108]سورة التوبة: {ال  ت ق م  ف يه  أ ب داً }قوله مسائل، األولى: تفسير 

 هدمته ثم أعادوا بنايته وقالوا أننا غيرنا نيتنا أبًدا.
 طالب: ..........

 ما هو؟
 طالب: ..........

 ما أسمع.
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 طالب: ..........
 حزب بدعي أو ماذا؟

 طالب: ..........
 لهم عبادات تخصهم تخالف ما شرع هللا جل وعال؟ لكن هل 

 طالب: ..........
 السؤال هل لهم عبادات يختصون بها يخالفون فيها ما شرع هللا جل وعال؟

 طالب: ..........
عل ت لي األرض مسجدا وطهورا»ما فيه، ليس فيه إشكال األصل  ومن صحت صالته صحت إمامته، صل    «ج 

 وراءه.
 ..طالب: ........

على كل حال كون اإلنسان رضي بالتحريش والتفريق في آخر الزمان هذا أمر معروف، المنع يأتي من جهة 
كون الشخص ممن يقتدى به ويدخل في هذا المسجد وهو لهذا الحزب أو لهذه الطائفة وإن كانت صالتهم 

 صحيحة.
 طالب: ..........

نه مقر لعملهم هذا من هذه الحيثية ي منع، لكن لو أن وهو ممن ي قتدى به ويقال إنه ما دخل مسجدهم إال أل
شخصًا ضاق عليه الوقت فسمع هذا المسجد تقام فيه الصالة ودخل وصلى معهم صالته صحيحة ألنها ما فيها 

 .-عليه الصالة والسالم-مخالفة لما جاء عن هللا وعن رسوله 
 طالب: ..........

 أين يذهب ؟
 طالب: ..........

د  مسجد لمن ال مخالفة عندهم أصال تعي ن، لكن ال يوجد إال مسجد هؤالء ومسجد هؤالء وليس فيه قبر وال إذا و ج 
عل ت لي األرض مسجدا وطهورا»األصل  -جل وعال -يزاول فيه عبادة تخالف ما شرع هللا إال إذا كان ممن  «ج 

 ة هنا ي من ع.يقتدى به ويقال إنه تابع لهذه الجماعة أو مقتنع بما عليه هذه الجماع
 المؤذن يؤذن.

يقول المؤلف رحمه هللا تعالى: رواه أبو داود في حديث ثابت بن الضحاك وإسناده على شرطهما، شيخ اإلسالم 
 -رحمه هللا -رحمه هللا في اقتضاء الصراط المستقيم يقول على شرط الشيخين وهو واضح من كالم المؤلف

لى شرط البخاري ومسلم، والمراد بشرطهما رواتهما، معروف شرط إسناده على شرطهما يعني البخاري ومسلم ع
ع أن المراد بشرطهما  ح في مثل هذا الموض  البخاري وشرط مسلم في السند المعنعن والخالف فيه، لكن المرج 
رواتهما؛ ألن أول من شهر هذه الكلمة على شرطهما الحاكم، صحيح على شرط الشيخين، على شرط مسلم، 

خاري، أو يقول صحيح فحسب؛ ألنه يقول في مقدمة الكتاب المستدر ك: وأنا أستعين هللا  في إخراج على شرط الب
أحاديث رواتها ثقات، احتج بمثلهم الشيخان، فالمقصود الرواة وهذا ظاهر من صنيعه في المستدر ك وتصرفه 
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خاري وخر ج لهم مسلم، قال صحيح على فيه، فإنه إذا كان الرواة قد خر ج لهما الشيخان، كل الرواة خر ج لهم الب
شرطهما، على شرط الشيخين، وإن كان الرواة فيهم من لم يخر  ج له إال البخاري ولو كان بقيتهم خرج لهم 
الشيخان فقال صحيح على شرط البخاري فقط، وكذلك لو كان فيهم من لم يخرج له البخاري وخر ج له مسلم قال 

كان فيهم من لم يخر  ج له البخاري وال مسلم قال صحيح اإلسناد فحسب، وال صحيح على شرط مسلم، أما إذا 
يقول على شرطهما وال على شرط البخاري وال على شرط مسلم، مما يدل على أنه يريد بالشرط الرواة أنفسهم؛ولذا 

شرطهما، قال خر ج حديًثا من طريق أبي عثمان، فقال أبو عثمان ليس هو النهدي، ولو كان النهدي لقلت على 
صحيح فحسب، ثم قال: وأبو عثمان ليس هو النهدي أبو عثمان التب ان، طيب هو يقول: احتج بمثلهم الشيخان 
ما قال احتج بهم، احتج بمثلهم، المثلية أعم من أن تكون هم أنفسهم أو تكون مثلهم في المرتبة والمنزلة، فإذا 

ن، وإذا كان الرواة مثلهم في المرتبة ولم يخرجوا لهم قال كان الرواة هم أنفسهم قال صحيح على شرط الشيخي
 صحيح، كيف نقول أن المثلية تشمل المطابقة؟ وهذا هو الغالب من صنيعه وتصرفه الكالم مفهوم.

 طالب: ........
ء  } ي  ث ل ه  ش  م   [.11]سورة الشورى: {ل ي س  ك 

 طالب: ........
لما تطرقوا لهذا قالوا أن شخصا رأى بيد شخص آخر ثوبا فقال له  نفي المثل يستلزم نفي الشيء نفسه، العلماء

اشتر لي مثل هذا الثوب، فاشترى له الثوب نفسه، دالل معه ثوب فرآه شخص فقال اشتر لي مثل هذا الثوب، 
ريده، لما وقف السوم اشتراه له، فلما جاء به قال أنا ما قلت لك اشتر لي الثوب وإن ما قلت لك اشتر لي مثله ال أ

 فتحاكما إلى شريح فألزمه بأخذ الثوب، ثم قال: ال شيء أشبه بالشيء من الشيء نفسه.
 طالب: ........

ال، أصل االستدراك أن يخر  ج أحاديث ال توجد في الصحيحين؛ ألنه يستدرك عليهم يزيد في الصحيح من 
 غيرهم.

 طالب: ........
 م اه.ال، هي قدر زائد من األحاديث ولذا قال ولم يع

 أول من صنف في الصحيح
 

 محمد وخ ص  بالترجيح 
 ومسلم بعد  وبعض الغرب مع 

 
 أبي علي فضلوا ذا لو نفع 

 ولم يعماه ................. 
 

 ...................................... 
 موا األحاديث الصحيحة فللمستدر ك أن يستدر ك يعني يأتي بأحاديث صحيحة زائدة على الصحيحين.ما ع 

 طالب: ..........
 كفارة يمين صحيحة.

ر أنهم لما هدمه النبي 108]سورة التوبة: {ال  ت ق م  ف يه  أ ب داً }فيه مسائل، األولى: تفسير قوله  -[ وقلنا أنه لو ق د  
أعادوه مرة ثانية وادعوا أنهم أسسوه على التقوى ال يمكن أن ي صل ى فيه. الثانية: أن  -معليه الصالة والسال

هل »قال  -عليه الصالة والسالم-المعصية قد تؤث  ر في األرض. تؤث  ر في البقعة، وكذلك الطاعة؛ ألن النبي 
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، ولو كان انتهى أمره ولو أ   «كان فيها وثن ي عب د من أوثان الجاهلية ي عب د ، وشؤم المعصية باق  ز ي ل لكن األثر باق 
 كما أن بركة الطاعة باقية وكذلك الطاعة.

 طالب: ..............
 أين؟

 طالب: ..............
 اآلن هل تظن أن األسواق مثل المساجد؟ 

 طالب: ..............
ل فيها.خير البقاع المساجد وشرها األسواق، هذا خير البقاع من أجل الطاعة وذاك من   أجل ما يزاو 

 طالب: ..............
 من الناحية الشرعية إيه.

 طالب: ..............
 ما به؟

 طالب: ..............
 على ماذا؟ 

 طالب: ..............
 [ هذه البقعة ال يمكن أن يصلى فيها.108]سورة التوبة: {ال  ت ق م  ف يه  أ ب داً }

 طالب: ..............
في أرضه قبل أن ت شت رى فيها قبور مشركين أزيلت انتهى،  -عليه الصالة والسالم-مسجد الرسول  أنت تدري أن

لكن هل هذه القبور ممن ي عت ق د فيها وي قر ب لها هل هذه القبور من ذلك؟ ال، لكن لو وجد قبر يعبد من دون هللا 
ن نهدمه ونبني مكانه مسجدا قلنا ال؛ ألن تعلق ويتبرك به وتزاول عنده المنكرات الشركية، ثم قالوا وهللا نريد أ

ال أحد يتقرب  -عليه الصالة والسالم-القلوب مازال، أما في قبور المشركين التي ب ن ي  على أنقاضها مسجده 
إليهم وال أحد يعتقد فيهم. الثالثة: رد المسألة المشك لة إلى المسألة البي  ن ة ليزول اإلشكال. وزال اإلشكال 

 -عليه الصالة والسالم-وإذا قرنت باالستفصال منه صال، كانت إذا أخذناها إجماال يكون فيها إشكال باالستف
زال هذا اإلشكال. الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، قلنا أنه مادامت الحاجة ال تدعو إلى 

هذا الحديث وفي كثير من األسئلة االستفصال فإنه ال داعي له، لكن إذا دعت الحاجة إلى االستفصال كما في 
يحتاج إلى االستفصال، يعني لو أن شخصا سأل عن مسألة أوضح من الشمس واألطفال يعرفونها قبل الكبار 
ما نستفصل؟ يسأل سائل يقول ما حكم الزعابة؟ الزعابة عند السائل ملقي السؤال وعند المسؤول واضحة 

ن هذا؟! ال بد أن نستفصل ماذا تقصد بالزعابة؟ ولذلك لما استعجل استخراج الماء بالدلو من البئر أحد يسأل ع
المفتي وقال ما فيها شيء استدرك عليه المذيع قال له ال يسأل يا شيخ عن استخراج الماء من البئر، فال بد أن 

ور يسأل فصارت كلمة ت طل ق على ذبيحة يتقرب بها إلى غير هللا، من الشرك، فاالستفصال في مثل هذه األم
د أحيانا قرائن تدل على أن مراد السائل غير مرادك، ال أحد يسأل عن استخراج الماء من البئر بالدلو،  توج 
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المقصود أن االستفصال عند االحتياج إليه أو حتى عند ظن الحاجة إليه ال بد منه، فضال عن كون المسؤول 
فيقول أن ابنه يضربه فيريد توجيه كلمة ي سأل ويستعجل في الجواب فيجيب عن غير ما سئل عنه يسأل سائل 

لهذا االبن، قال: تأديب الرجل لولده شرعي، ومن األدلة ما يدل عليه وكذا وكذا، اآلن الولد اكتسب الشرعية في 
عليه -ي سأل فيسكت  -عليه الصالة والسالم-ضرب أبيه؟! وكل هذا من أجل استعجال هذا المفتي، الرسول 

أين السائل بعد وقت، إم ا أن ينتظر الوحي كما يقول الشراح، أو ليؤد  ب من يفتي  ثم يقول -الصالة والسالم
بعده؛ لئال يتعج ل؛ ألن بعض الناس يخطف بعض الكلمة ويجاوب من العجلة وقد يكون في غير المسؤول عنه، 

ل للكالم. الخامسة: فاالستفصال مطلوب عند الحاجة إليه، وأما إذا لم تدع  الحاجة إليه فهو إضاعة وقت وتطوي
أمر فيه وجوب الوفاء بالنذر  «أوف  بنذرك»أن تخصيص البقعة بالنذر ال بأس به إذا خال من الموانع، قوله: 

م إال إذا كانت له  م أو ما يلز  وله من األدلة غير ما ذ ك ر لكن وفاء النذر بهذا المكان الذي حصل فيه يلز 
صل   هاهنا في  -عليه الصالة والسالم-المقدس قال النبي خصيصة شرعية، الذي نذر أن يصلي في بيت 

د ما  -عليه الصالة والسالم-مسجده  لماذا؟ ألنه أفضل، ما نذر أن يصلي في بيت المقدس إال لفضله فإذا و ج 
ح عليه، فإذا نذر أن يصلي في بيت المقدس يصلي بالمسجد النبوي، ومن باب أولى يصلي  هو أفضل منه ر ج  

لحرام، على ذكر بالمسجد النبوي وبالمسجد الحرام يعني الباء تستعمل للظرفية كثيرا وإال األصل "في" بالمسجد ا
وعندنا في الحديث: نذر رجل أن ينحر إبال ببوانة هذه من هذا الباب، الباء هنا للظرفية في المكان المسمى 

وتناقل أهل اللغة عن غالم عربي قيل له بوانة وهذه ال شك أنها لغة صحيحة عند العرب فالباء تأتي للظرفية، 
أين أبوك؟ فقال بالمسجد، وهنا نذر أن ينحر إبال ببوانة وأنا قلت بالمسجد النبوي أو بالمسجد الحرام من هذا 
الباب، والسادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله،  ولو كان يعني بعد زوال هذا 

ل ق في القبور ال يزول بسرعة، يبقى هناك أثر ويبقى من يقتدي به، ويربط هذا الفعل بالوثن الوثن ألن التع
 السابق وإن كان قد اندرس.

 طالب: ...........
 ما هو؟

 طالب: ...........
أسس مسجده على ماذا؟ على أرض فيها قبور، وم ن ع من الصالة في المقبرة هذا  -عليه الصالة والسالم-النبي 

 لف؛ ألن عبادتنا تختلف عن عباداتهم أما إذا اشتبهت العبادة فال.يخت
 طالب: ...........

لكن المسلمون تتعلق قلوبهم بأوثان ت عب د بغير عباداتنا؟ انظر الفرق في الصالة، صالتنا تختلف عن صالة 
 مثل ما صنع الكفار. النصارى فأجاز الصحابة الصالة في الكنيسة، الذبح يشبه الذبح فيقال أن هؤالء صنعوا

 طالب: ...........
ل ت القبور ال بد أن ت ز ال.  أ ز ي 

السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم، يعني شيء يتكرر في السنة أو في الشهر أو في األسبوع، 
العيد. الثامنة: أنه ال  يتكرر في يوم معي ن ي سم ى عيدا، والعيد اسم لما يعود ويتكرر ولو بعد زواله أ ل غ ي هذا
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من نذر أن يطيع هللا فليطعه ومن نذر أن يعصي هللا فال »يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة ألنه نذ ر معصية 
وهذه معصية ال يجوز الوفاء بها، على خالف في النذر هل ينعقد فتجب فيه كفارة يمين كما في  «يعصه

ك ر فيه كفارة.الحديث اآلخر أو ال كما قال به جمع من أ   هل العلم استدالال بحديث الباب وغيره مما لم ي ذ 
 طالب: ...........

 [.108]سورة التوبة: {ال  ت ق م  ف يه  أ ب داً }
 طالب: ...........

 ال، ما أعيد.
 طالب: ...........

بها الناس ويسمون  ال، ولم تقم له قائمة محي من الوجود لكن هناك مساجد أثرية يرتادها المبتدعة ويغررون  
 أنفسهم المزو  رين وهو لفظ مطابق، أزيل بعضها وبقي بعضها وتزال إن شاء هللا.

 طالب: ...........
 لكن هو له مقصد والمكان خالي من الموانع ما المانع؟

 طالب: ...........
ل إلى طا ل إلى طاعة؟ هذا قصدك؟ ي حو  عة واألصل نذر أن ينحر هلل يقول لماذا ال يقال له ت زال المعصية ويحو 

منع سماه  -عليه الصالة والسالم-في هذا المكان فيه معصية، لكن انقله إلى مكان ال معصية فيه الرسول 
، والفاء متعقبة للحكم السابق، تفريع عنه فال وفاء فيه، نظير هذا كتاب إما مصحف "فإنه الوفاء"معصية وقال: 

ل فيها الشرك من دون هللا جل وعال والغلو وما أشبه أو صحيح البخاري موقوف على زاوية ص وفية مغرقة، يزاو 
ذلك، الكتاب موقوف على هذه الزاوية هل نقول أن الوقف باطل ويتصر ف فيه أو ي نقل إلى نظيره؛ ألنه كالوقف 

ل إلى مسجد مثال، أو  ل إلى نظيره، وهو أوقفه على هذه البقعة فينق  نقول أن الوقف الذي تعط لت منافعه في نق 
ر ف فيه بما شاؤوا من بيع أو غيره؛ ألن هدف الواقف بعد أن أخرجه من ماله هلل لكن  -جل وعال -باطل في تص 

ل بال شك، لكن إذا كان هو الذي وضعه هل  ع في هذا المكان ي نق  ض  إذا كان هو الذي أوقفه اترك هو أوقفه ثم و 
 مثله. «فإنه ال وفاء لنذر في معصية هللا»ل ي لغ ى مثل هنا نقول أن الوقف باطل من أصله؟ نعم، وقف باط

 طالب: ...........
 كيف؟

 طالب: ...........
ل إلى مكان يصح االنتفاع  أنا قلت إذا كان أوقفه وقفا صحيحا ثم تصرف فيه من وضعه في هذا المكان قلنا ي نق 

نه نذ ر معصية، يعني حتى الوقف على هذه البقعة فيه. الثامنة: أنه ال يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة؛ أل
د المعصية في الوصية والجنف ويتعي ن التصحيح  اف  م ن }وق ف معصية فال ينعقد، يبقى أنه قد توج  ف م ن  خ 

ل ي ه   ل ح  ب ي ن ه م  ف ال  إ ث م  ع  ن فًا أ و  إ ث مًا ف أ ص  د هذا 182]سورة البقرة: {م وص  ج  الجنف وهو معصية فاآلية [ يعني إذا و ج 
تدل على التصحيح، فهل نقول يصح ح هذا الوقف بما يتفق مع ما جاء في الشرع، أو نقول أن العقد باطل 
في تصر ف فيه ويرجع إلى الورثة؟ احتمال، لكن الحديث داللته ظاهرة في أنه معصية، والمعصية ال تنعقد أصال، 
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ن ف ما أمك ت. يعني لو كانت الوصية كلها ج  ح  ح   ن تصحيحها لكن لو كان فيها جانب صحة وجانب جنف ص 
من تشبه بقوم فهو »التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، والتشبه فيه أحاديث كثيرة 

ء والمسألة تكل م عليها شيخ اإلسالم رحمة هللا عليه بإفاضة في كتابه في اقتضا -نسأل هللا العافية -«منهم
 الصراط المستقيم.

 طالب: ...........
ال ال، االسم ال يغير من الحكم شيئا إذا كان ينطبق عليه الحد اللغوي والشرعي، األسماء ال تغير من الواقع من 

 األحكام شيئا.
الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، قال: وهللا أنا ما قصدت مشابهة المشركين لكن أعجبني 

"فإنه ال نذر في معصية هللا وال فيما ال ذا اللباس نقول ال. العاشرة: ال نذر في معصية، نص في الحديث: ه
الحادية عشرة: ال نذر البن آدم فيما ال يملك، يعني إذا كان ملك غيره هذا ال يملكه ويدخل في  يملك ابن آدم"

من باب أولى مما ذكرنا من المثال، مما ذكره أهل  الحديث دخوال أوليا، لكن إذا نذر شيئا يستحيل أن يملكه هذا
 العلم لكن إذا كان هناك احتمال ألن يملكه فيما بعد فإنه يبقى ديًنا في ذمته.

 وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم.

 "بسم هللا الرحمن الرحيم.
وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا  الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم على نبينا محمد

 واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين، 
 :-رحمه هللا تعالى -قال اإلمام المجدد

ق ة  }[ وقوله: 7]سورة اإلنسان: {ي وف ون  ب الن ذ ر  }باب  من الشرك النذر لغير هللا وقول هللا تعالى:  ت م م  ن ن ف  ق  م ا أ نف   أ و  و 
ل م ه   ت م م  ن ن ذ ر  ف إ ن  َّللا   ي ع  صلى -[ وفي الصحيح عن عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا 270]سورة البقرة: {ن ذ ر 

فيه مسائل: األولى:  «من نذر أن يطيع هللا فليطعه ومن نذر أن يعصي هللا فال يعصه»قال:  -هللا عليه وسلم
إذا ثبت كونه عبادة هلل فصرفه إلى غيره شرك. الثالثة: أن نذر المعصية ال يجوز وجوب الوفاء بالنذر. الثانية: 

 الوفاء به."
الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما 

 بعد:
ادات أنواع، والعبادة هي اسم جامع لكل "باب  من الشرك النذر لغير هللا" العب -رحمه هللا تعالى -فيقول المؤلف

ما يحبه هللا ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة، وهذه العبادة التي من أجلها خلق هللا الجن واإلنس 
ب د ون  } نس  إ ال  ل ي ع  ن  و اإل  ل ق ت  ال ج  م ا خ   -دية هلل[ فالهدف من خلق اإلنس والجن تحقيق العبو 56]سورة الذاريات: {و 

بعض الك ت ب ة وبعض المثقفين يكتبون ويقررون أن الهدف من خلق الناس هو عمارة األرض؛ ألن  -جل وعال
ا}استعمرنا فيها قال:  -جل وعال -هللا ك م  ف يه  م ر  ت ع  [ يعني طلب منكم عمارتها السين والتاء 61]سورة هود: {و اس 

الهدف، بل هي وسيلة لتحقيق الهدف الذي هو تحقيق للطلب، نعم طلب منا عمارة األرض لكن ليست هي 
ب د ون  }العبودية هلل جل وعال  نس  إ ال  ل ي ع  ن  و اإل  ل ق ت  ال ج  م ا خ  [ هذا هو الهدف وهذا هو الغاية 56]سورة الذاريات: {و 

م الجن  على اإلنس؟ من خلق الجن واإلنس، شخص سأل قبل يومين أو ثالثة هنا في المسجد، قال: لماذا ق د  
ب د ون  } نس  إ ال  ل ي ع  ن  و اإل  ل ق ت  ال ج  م ا خ   [.56]سورة الذاريات: {و 

 طالب: ...........
م على خلق اإلنس.  يعني خلق  الجن متقد  

 نعم هل ث م  شيئ؟ فقط؟
 طالب: ...........

إبليس، فهؤالء متمردون على يعني اإلنس أطوع هلل جل وعال بدليل أن أصلهم آدم خير من أصل الجن الذي هو 
موا للتأكيد عليهم، هذا قصدك؟   الطاعة والعبادة فق د  

 طالب: ...........
 جاء في بعض األخبار أنه أبوهم إيه.

 طالب: ...........
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 مأمورون؛ ألن وجودهم أقدم مثل ما قيل.
 غيره.

 طالب: ...........
 على كل حال..

 طالب: ...........
كن التقديم في الذكر له نصيب في األولوية، قالوا األولية لها دخل في األولوية، ولذا رما رقي ال تقتضي ترتيب ل

و ة  م ن } أبدأ بما بدأ هللا به أبدأ بما بدأ هللا به»على الصفا قال  -عليه الصالة والسالم-النبي  ف ا و ال م ر  إ ن  الص 
آئ ر  َّللا    ع  أن الواو ال تقتضي ترتيبا، وال يقتضي هذا أن لهم أفضلية لكن  وإال ال شك« [158]سورة البقرة: {ش 

ي ن  تقديمهم في الذكر لتأكيد األمر عليهم؛ ألنهم أهل عصيان وتمر د تبًعا ألصلهم وهؤالء أطوع، وال شك أن الط  
ل ق منه إبليس، المقصود أ ن الهدف الذي منه خلق آدم إذا ضم إلى أصل األصل أسهل انقيادا من النار الذي خ 

من خلق المكل فين من الجن واإلنس هو تحقيق العبودية، وطلب العمارة لألرض إنما هو وسيلة لتحقيق هذا 
ن ي ا}الهدف؛ ولذا األصل أن تعمر الحياة بما يحقق هذا الهدف، طيب الدنيا  ن  الد  يب ك  م  ]سورة { و ال ت نس  ن ص 

ن وبقاء النوع الذي يتحقق به هذا الهدف، العبادة  [ يعني شيء تقوم به الب لغ ة والحاجة77القصص: وعمارة الك و 
ها اإلمام المجدد في األصول الثالثة وفي غيرها  هي الهدف من خلق اإلنس والجن، العبادة لها أنواع ذكر بعض 

م، ومنها النذر الذي هو موضوع الباب في درس اليوم عبادة، والدليل ع لى ذلك من كتبه، ومنها الذبح الذي تقد 
[ في اآلية التي ذكرها المؤلف وأصرح منها ما اقترن بالم األمر 7]سورة اإلنسان: {ي وف ون  ب الن ذ ر  }قوله جل وعال: 

ل ي وف وا ن ذ ور ه م  } [ الالم الم األمر فهو مأمور بالوفاء به، وهنا مدح هللا الذين يوفون بالنذر 29]سورة الحـج: {و 
اف ورًا = إ  }وجعله من صفات األبرار  ا ك  ه  ان  م ز اج  أ س  ك  ب ون  م ن ك  ر  ب اد  َّللا     5ن  األ ب ر ار  ي ش  ا ع  ر ب  ب ه  ي نًا ي ش  ع 

يرًا =  ج  ا ت ف  ون ه  ر  السياق سياق مدح؛ ألنه من صفة األبرار، إذا قلنا  [7-5]سورة اإلنسان: {ي وف ون  ب الن ذ ر    6ي ف ج  
ص بهم هو سيق مساق المدح فهو ممدوح بالنسبة لكل مسلم سواء وصل إلى مرتبة إنه من صفة األبرار هل يخت

األبرار أو تعداهم إلى مرتبة المقربين أو دونهم من سائر المسلمين؛ ألنه لم ا م دح صار مطلوبا من كل مسلم؛ 
ت يق  }ألن السياق سياق مدح  ف وا ب ال ب ي ت  ال ع  ل ي ط و  ل ي وف وا ن ذ ور ه م  و  [ هذه الم األمر واألصل في 29]سورة الحـج: {و 

األمر الوجوب، ومادام مأمورا به فإنه حينئذ يكون عبادة، هل المأمور به النذر أو الوفاء بالنذر؟ قد يقول قائل 
ل ي وف وا }الوفاء بالنذر على سبيل المدح وأمر به بالم األمر  -جل وعال -أنتم تقولون أن النذر عبادة وساق هللا و 

[ هذه النصوص ال تشمل النذر إنما تشمل الوفاء به، وإذا قلنا أن النذر عبادة، وجاء 29]سورة الحـج: {ن ذ ور ه م  
م من كالمه الميل إلى هذا القول،  النهي عنه، والجمهور على كراهته وبعضهم يقول بتحريمه، شيخ اإلسالم ي ش 

ر به أمرا صريحا، وجاء الحث عليه ومدح فاعليه، كيف نقول عبادة ومنهي عنها؟ ال شك أن الوفاء به مأمو 
عة مختر عة ليست على هديه  ونواها وتقر ب بها  -عليه الصالة والسالم-نظير ذلك لو صلى شخص صالة مبتد 

عة مردودة  لكنه تقر ب بهذه الصالة  «من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد»إلى مخلوق، الصالة المبتد 
ب ل لو نواها هلل جل وعال تقر ب بها لمخلوق ماذا نقول عنه؟ أشرك؛ ألنه تعب د وألنه ينوي المردودة التي ال ت ق

فأصل الفعل  -جل وعال -العبادة والتقر ب لهذا المخلوق ولو كانت العبادة باطلة بالنسبة للتقرب بها إلى هللا
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م نفسه بفعل طاعة لحثها والتأكيد عليها عبادة بدليل األمر بالوفاء به، وليس كل أنواع النذر منهي عنه، من ألز 
وااللتزام بها من غير مقاضاة ومن غير مجازاة، يعني إذا علقه تحقق فيه النهي وتحققت فيه الكراهة، إن شفى 
هللا مريضي صمت ثالثة أيام، إن قدم غائبي تصدقت بمائة ريـال، هذه كأن فيها مجازاة، وأن هللا جل وعال ال 

م، أو أنه ال يتصدق إال إذا قدم، فيها شيء من المقاضاة، وهذا الذي يستخرج به من البخيل؛ يشفيه إال إذا قد  
ولذا لو قال شخص هلل علي  أن أصوم من دون نظر إلى مجازاة أو مقاضاة قالوا هذا تأكيد للعبادة فهو عبادة، 

قال هلل علي  إن اغتبت  قال: إن اغتبت  شخًصا تصدقت  بدرهم، -وهذا مأثور عن بعض السلف -بعض الناس
شخصا أن أتصدق بدرهم، فصار كلما اغتاب تصدق بدرهم وأموره ميسورة فهانت عليه الغيبة، ثم عدل عن ذلك، 
وقال: إن اغتبت  شخًصا صمت  يوًما فكف  عن الغيبة، مثل هذا العمل هل ي عتب ر من النذر المحمود أو المذموم؟ 

 معصية.ما القصد وما الهدف؟ كف نفسه عن ال
 طالب: .............

نعم هذا قصده، في األول قال إن اغتبت شخصا تصدقت بدرهم وعنده دراهم كثيرة وسهل عليه أنه يغتاب 
م إثم الغيبة المحر مة؟ ال، قال: فهانت عليه الغيبة ثم عدل  ويتصد ق وانتهى اإلشكال، لكن هل الصدقة بدرهم يقاو 

د من بعض الناس أن الصيام أهون عليه من عن ذلك، فقال: إن اغتبت  شخًصا  مت  يوًما مع أنه يوج  ص 
الصدقة، بعض الناس شحيح الدرهم أشد عليه من صوم الدهر، فالناس يتفاوتون في هذا لكن هذا الرجل هانت 
عليه الغيبة؛ ألن عنده دراهم وتسمح نفسه وتجود نفسه بالصدقة، لكن لما قال إن اغتبت  شخًصا صمت  يوًما 

ظ ه من أفتى الخليفة الذي وقع على امرأته في نهار رمضان، فقال: األصل أن ان ظ لح  قطعت الغيبة، وهذا الملح 
ي عت ق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، مباشرة قال له صم شهرين متتابعين، على الخليفة صيام شهرين 

ما عنده مشكلة، عنده أموال، وعنده عبيد، وعنده  متتابعين، ي عت ق مائة رقبة بدل شهرين، يعتق عن كل يوم رقبة
ظ  إماء، وعنده.. سهل، فقال له من أفتاه: صم شهرين متتابعين الفتوى صحيحة أو باطلة؟ يعني من حيث الملح 
والمعنى لها حظ من النظر لكنها مخالفة للن ص؛ ألن كفارة الجماع في نهار رمضان هي كفارة الظهار، والظهار 

لة، وأيضا كفارة الجماع في نهار رمضان مرت بة كما في حديث األعرابي، فمثل هذه  مرت بة كما في صورة المجاد 
ك م، صحيح أن الخليفة لن يرتدع إال إذا  د النص فالنص هو الح  م النص، أما إذا و ج  ظ؟ إذا ع د  المعاني متى تالح 

مرتاح، أو ستين عن كل يوم واحدة، أرجع فأقول  كان وازع اإليمان فيه قويا واال يقال أعتق رقبة يعتق عشر وهو
ق بدرهم فهانت عليه الغيبة  إن صنيع هذا العالم، وهو من رواة الحديث الذي قال: إنه كلما اغتاب رجال تصد 
فعدل عن ذلك، وقال: كلما اغتاب رجال صام يوًما فانقطعت الغيبة، هل صنيعه شرعي أو ليس بشرعي؟ قصده 

س عن الغيبة، وإذا كان القصد من الكالم الحث أو المنع فحكمه حكم اليمين، يعني إن حث النفس ومنع النف
 شاء وف ى بنذره وإن شاء كف ر كف ارة يمين؛ ألن القصد منها الحث والمنع كما قالوا في الطالق.

 طالب: .............
ل هل هو شرعي أوغير شرعي؟ هو نذر طاعة لكن القصد منها الحث أو المنع في معنى اليمين، نرجع فنقو 

ن وتاب  ن ت هو يدخ   اإلنسان يجد من نفسه دائًما، يفعله الناس من أجل الحث أو المنع، يمنع نفسه يقول: إن دخ 
ان إن رجعت عن الدخان فأنا أصوم يوما عن كل سجارة.  عن الدخ 
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 طالب: .............
أو فعله صحابته، أو نقول  -عليه الصالة والسالم-لرسول لكن كما قالوا لو كان خيرا لسبقونا إليه، هل فعله ا

عند أولئك من اإليمان ما يكفهم عن المعاصي وليس عند من جاء بعدهم من اإليمان ما يزعهم عن المعاصي 
ويكفهم عنها إال بإلزام النفس بشيء؟ هو واضح من قصده أنه يريد الخير بال شك، لكن هل إرادة الخير مجردة 

 ممدوحة أو مذمومة؟ ما كل من أراد الخير يصيبه.عن االتباع 
 طالب: .............

 ال يصيبه هذا هو الكالم..
 طالب: .............
 لكن ما السبب ي عت ق؟
 طالب: .............

 ويجامع ويعتق..
 طالب: .............

لعمل مطاب قا لما جاء عن وكون ا -جل وعال -ال بد من تحقق شرطي العبادة، ال بد من تحقق اإلخالص هلل
عليه الصالة -وكل خير في اتباعه  «من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد» -عليه الصالة والسالم-نبيه 

لكن هناك اجتهادات، واألمور بمقاصدها، وهللا ال يضيع أجر من أحسن عمال، ومع ذلك يبقى أن  -والسالم
 االتباع هو األصل.

 طالب: .............
 ما هو؟

 طالب: .............
ع؟! قصده منع الزوجة وهنا  هو قصده منع النفس كما لو قال لزوجته إن خرجت  فأنت طالق، هذا يقال له مبتد 

 «.وأتبع السيئة الحسنة تمحها»قصده منع نفسه 
 طالب: .............

 إيه لكن هل في هذا التزام وإلزام للنفس بحيث يأثم لو ترك.
 .طالب: ............

 هو نذر، قال: هلل علي  إن اغتبت شخًصا أن أتصدق بدرهم، هو نذر.
 طالب: .............

 ونرجع إلى كالمنا األول.
 طالب: .............

 على كل حال الذي فعله من رواة الحديث ومن ثقاتهم، ومعروف عند أهل العلم بحرصه على على براءة ذمته.
 طالب: .............
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ر فيما سيأتي من كالم الفقهاء نذ ر اللجاج والغضب، سيأتي إن شاء هللا عسى أن يكون هناك في أقسام النذ
 وقت.

صفات األبرار وفي عموم المسلمين طبقة فوقهم وهم المقربون، وطبقات دونهم  -جل وعال -اآلن لما يذكر هللا
ن طبقة عليا يليهم األبرار، ثم يليهم من أصناف المسلمين؛ ولذا يقولون حسنات األبرار سيئات المقربين، فالمقربو 

ذكر رسم المنهج  -رحمه هللا -من دونهم من الطبقات كما ذكر ذلك ابن القيم في طريق الهجرتين، وابن القيم
والجدول الذي يمشي عليه المقربون، ثم ذكر طريقة األبرار في حياتهم، من صالة الفجر إلى قيامه من نومه من 

ول مرسوم يستفيد منه طالب العلم في طريق الهجرتين إذا أراد أن يتشب ه بالمقربين أو يتشب ه الليلة التالية، فهو جد
 باألبرار.

يقول هل من الممكن تحديد يوم للرد على األسئلة أو تحديد وقت بعد صالة العشاء في أي يوم من أيام الدورة 
 للرد على الفتاوى؟

 إن شاء هللا يحصل ذلك.
 .طالب: ............

عليه على المقر بين، وابن القيم من أشهر  -رحمة هللا -أنت راجع طريق الهجرتين واطلع على كالم ابن القيم
عليه الصالة -علماء األمة وأحرصهم على تحصيل العلم وتحقيقه والعمل به والحرص على متابعة النبي 

وإال هو معروف بعلمه  -رحمه هللا -ضعهوهذا من توا -رحمه هللا -فيه، وذكر أنه لم يشم لهم رائحة -والسالم
وعمله وعبادته وتألهه وتضرعه، لكنه من باب التواضع، وي حف ظ له هذا التواضع؛ ألن اإلشكال إذا تكل م اإلنسان 
ه ال وتواضع عندهم أساؤوا به الظن، مثل شخص ذهب إلى هجرة بادية ويعلمهم العلم واستفادوا منه  عند قوم ج 

ي أن يغلو به بعض الناس، قال يا إخوان أنا لست كما تتصورون، أنا عندي معاصي وعندي فوائد عظيمة فخش
ذنوب ولو كان للذنوب رائحة ما جالستموني، يعني من باب هضم النفس والتواضع، فقالوا اخسأ يا خبيث أثرك 

 -، شيخ اإلسالمتنصب علينا، بعض العقول التي ال تستوعب حقيقة األمر مشكلة أن يقال عندهم هذا الكالم
ح في وجهه قال أنا لست بشيء وال مني شيء، وال لي شيء -رحمة هللا عليه  ثم يقول: -رحمة هللا عليه -إذا م د 

ي وابن المكد  ي  أنا المكد  
 

ي   وكذا كان أبي وجد  
يستغله الرافضة مثل استغالل الجهال، يقولون: هذا كالمه عن نفسه وهو أعرف الناس بنفسه كيف مثل هذا  

ى بمن هذه حاله؟ مثل ما قالوا في حق عمر حينما قال ليتني كنت كبشا سمنني أهلي ثم  -رضي هللا عنه -ي قتد 
نت  ت ر اباً }ة: ذبحوني فأكلوني، يقولون: ما الفرق بين قول عمر هذا وقول الكافر يوم القيام ]سورة  {ي ا ل ي ت ن ي ك 

رحمة  -[ فصاحب الهوى يستغل مثل هذه األمور فال يقال مثل هذا الكالم عند من ال يحتمله، وابن القيم40النبأ:
رحمة هللا  -مقامه في العلم والعمل معروف ومحفوظ، فكونه يقول لم أشم لهم رائحة هو من صميمهم -هللا عليه

  -عليه
ستعان. طيب إذا صار ما شم لهم رائحة لماذا يكتب هذا الكالم؟ ذكر المبررات لذكر هذا الكالم، يقول: هللا الم

فمراجعة هذا الفصل من  -رحمة هللا عليه -لعل شخصا يستفيد منه فيكون لي مثل أجره، وذكر أشياء كثيرة
ع، وقوله  م ا أ نف  }طريق الهجرتين ينتفع به طالب العلم كثيرا فليراج  ل م ه  و  ت م م  ن ن ذ ر  ف إ ن  َّللا   ي ع  ت م م  ن ن ف ق ة  أ و  ن ذ ر   {ق 
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ل م ه  }[ يعني فيجازي عليه 270]سورة البقرة: ت م م  ن ن ذ ر  ف إ ن  َّللا   ي ع  ت م م  ن ن ف ق ة  أ و  ن ذ ر  ق  م ا أ نف  [ 270]سورة البقرة: {و 
 ذم أو أسلوب تقريري ال مدح وال ذم؟ فيجازي عليه هل هذا أسلوب مدح أو أسلوب

 طالب: .............
الشيخ يسوق اآلية على أنها في مدح النذر، وإذا مدح في الشرع صار عبادة هذا ما يريد الشيخ تقريره، لكن هل 

ت م م  ن ن ف ق ة  }اآلية  ق  م ا أ نف  ت م م  ن ن ذ ر  }[ نكرة في سياق النفي 270]سورة البقرة: {و  [ أو 270]سورة البقرة:{ ن ذ ر 
والعطف على نية تكرار العامل وما أنفقتم من نفقة أو ما نذرتم من نذر فإن هللا يعلمه، فإنه حينئذ يكون نكرة في 
ح صاحبه ومنها ما ي ذ م صاحبه  سياق النفي فيعم كل نفقة ويعم كل نذر، فإذا قلنا بهذا فإن من النفقات ما ي مد 

ا ث م  } ي نف ق ون ه  ر ةً ف س  س  م  ح  ل ي ه  [ وكذلك النذر منه ما ي مد ح صاحبه ومنه ما ي ذ م، فاآلية أعم 36]سورة األنفال: { ت ك ون  ع 
من أن تكون في سياق المدح، لكن الممدوح منه عبادة، الممدوح من النفقة والممدوح من النذر عبادة بدليل 

ر أن النذر  -يهرحمة هللا عل -عطف النذر على النفقة، المقصود أن الشيخ حينما ذكر هذه اآلية يريد أن يقر  
ر ف لغير هللا فإنه يكون شركا،  -جل وعال -عبادة، وإذا كان عبادة فإنه حينئذ ال يجوز صرفه لغير هللا وإذا ص 

 من الشرك النذر  لغير هللا.
 طالب: .............

 أين؟ 
 طالب: .............

لنفقة فقط، النفقة مأمور بها أو ال؟ وإن كانت الداللة التي يعب  ر عنها العلماء هو عبادة بال شك بدليل لو أخذنا ا
 بداللة االقتران ضعيفة، لكن يبقى أن السياق واضح أنه مقرون بالنفقة فهو حكمها.

 طالب: .............
 هو يجازي عليه لكن هل المجازاة بالحسنات أو بالسيئات؟ على أنه حسنة أو على أنه سيئة؟ 

 طالب: .............
يقتضي المجازاة وهذا واضح، لكن هل المجازاة على أنه عبادة أو على أنه  -جل وعال -ذكر بعضهم أن علمه

مثل بعض النفقات؟ اآلن عندك زيد من الناس ينفق وفالن من الناس ينفق، ينفق هذا ماليين وهذا ماليين، لكن 
نا التبذير وإسراف وغير ذلك في المباحات وبعضهم في هذا ينفقها في وجوه الخير وهذا في وجوه أحيا

 المحرمات.
 طالب: .............

 سيأتي هذا الحديث بعد اآلية.
 طالب: .............

 أي نعم.
 طالب: .............

 ما هو؟
 طالب: .............
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 نعم، طيب.
 طالب: .............

دقة؛ ألن مجرد العلم يقتضي المجازاة، والمجازاة كما تكون يعني سياق اآليات في النفقات المطلوبة وهي الص
على الحسنات تكون أيًضا على السيئات كما هو معلوم، لكن ال شك أنه إذا نظرنا إلى اآليات التي قبلها يدل 

-وفي الصحيح عن عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا  -رحمه هللا -على أنها في النفقات المحبوبة، قال
ال شك أن من « من نذر أن يطيع هللا فليطعه ومن نذر أن يعصي هللا فال يعصه »قال:  -عليه وسلم صلى هللا

ها بنذره تأك د ت في حقه ولزمته هذه الطاعة وأثم بتركها إث ًما زائدا على  نذر الطاعة المطلوبة بأصل الشرع وأك د 
ب إذا تركه أثم فإذا نذره زاد إثمه، لو تركه طيب مجر د تركها المجر د دون نذر إذا كانت من الواجبات، الواج

من نذر أن يعصي هللا فال يعصه من نذر أن »المستحبات إذا نذرها وجب عليه الوفاء بها ألنها طاعة طيب 
ال شك أن المعصية ممنوعة في األصل بخطاب الشرع ثم إذا خالف هذا الخطاب بنذره  «يعصي هللا فال يعصه
م الحكم األصلي الذي هو فإن نذره وإن كان األ صل في الوفاء بالنذر أنه واجب، لكن وجوب الوفاء بالنذر ال يقاو 

وأنواع النذر ذكرها الفقهاء نقرأها في نهاية الدرس  «ومن نذر أن يعصي هللا فال يعصه»المعصية؛ ولذا قال: 
 فيه مسائل. -رحمه هللا -قال

 طالب: .............
طيب المباح من نذر مباًحا يخي ر بين فعله وبين كفارة اليمين؛ ألن نذره لهذا المباح عندنا طاعة وعندنا معصية، 

 قصده حث نفسه على فعله أو تركه قدر زائد نعم.
 طالب: .............

 ال، مثل ما قلنا في قصة من نذر أن يصوم إذا اغتاب.
 طالب: .............

إن مجرد الترك ما لم يكن هناك باعث على العمل ال يثاب عليه، أجر الوفاء وأجر ترك الغيبة مع أنهم يقولون 
يعني من جلس في مسجد هل يقال إنه يثاب على ترك الزنا وترك السرقة؟ إذا قصد بذلك، قال: أنا وهللا بدل ما 
أذهب لألسواق وأتعرض للفتن وغير ذلك هذا يؤجر عليه، لكن جالس في المسجد وينتظر الصالة الثانية ولم 

 ر على باله وغير ذلك ما يؤجر عليه.يخط
 طالب: .............

 وراه؟ 
 طالب: .............

أنا أقول لماذا نذر؟ عدل عن نذر المباح إلى نذر المستحب؟ عدل عن نذر المعصية إلى نذر الطاعة؟ 
ك أن الموضوعات ما تنتهي إذا دخلنا في هذا الباب، يعني شخص قال له األطباء حفاظا على صحتك علي

تمشي في اليوم خمسة كيلو قال بدل ما أذهب للمماشي والشوارع أذهب وأطوف يؤجر أو ما يؤجر؟ يقول أطوف 
 بقدر خمسة كيلو.

 طالب: .............
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ماالذي حمله على ترك المشي في الشوارع وذهب يمشي في المطاف؟ رغبته في الطواف هذا معروف أنه ما 
تشريك عبادة بمباح فيؤجر، لكن ليس مثل أجر من تمح ض طوافه من أجل  ذهب للمطاف إال رغبة فيه، فهذا

 الطواف قاصًدا بذلك العبادة نفسها، فرق بين هذا وهذا.
 طالب: .............

 طيب  أجرك مثل الذي جاء يطوف بدون نية الحفاظ على الصحة؟ 
 طالب: .............

ء لمحض العبادة هذا أكثر أجرا، والذي جاء للمشي فقط هذا ما يعني أنت شر كت بين عبادة ومباح لكن الذي جا
له أجر، شاهدت بنفسي بنات كبار فوق العشرين عليهن ترنقات تحت العباءة وكنادر رياضة وقد أتين ليطوفن، 
 هللا أعلم بالنيات نحن ال ندخل في نيات الناس، لكن إلى هذا الحد! لكن مشكلة هذا! ما يعلم ما في القلوب إال

عالم الغيوب، يمكن من النوع الذي قال بدل ما نمشي في كذا وكذا نروح نطوف، على كل حال المسألة فيها 
تفاصيل، والتشريك في العبادات طويل الذيول ما ينتهي، يعني قالوا في اإلمام إذا ركع ثم دخل داخل وزاد في 

ر  ك.  الركوع من أجل هذا الداخل ما حكم صنيعه؟ م ش 
 ........طالب: .....

 ما به؟
 طالب: .............

 طيب من أول بدل ما يسب  ح ثالثا سب ح سبعا ألجل أن يدرك الركعة، ما حكم العمل هذا؟ 
من أجل اإلحسان على أخيه؛ ولذلك قال الجمهور مثل هذا إذا لم يشق على المأمومين فهو مشروع، وقال 

 من الصالة من أجل فالن.المالكية هو تشريك مخل بالعبادة، زاد هذا القدر 
 طالب: .............

 ما عليهم منه!
 طالب: .............

 ال ، ما يجوز.
 طالب: .............

 فهمت الذي تريد، فهمت!
 طالب: .............

 سم.
 طالب: .............

نه، يركع يرفع ما عليه يقول هذا اإلمام ال ينتظر إال شخصا معينا إما وزير أو كبير أو أمير وغيرهم ال يهمو 
منهم، أو ينتظر والده يصلي مع الجماعة، سمع قرع نعاله وقال أنتظره وال ينتظر بقية المأمومين، هذا قصد 

 السائل.
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ل ي وف وا ن ذ ور ه م  }يقول: فيه مسائل، األولى: وجوب الوفاء بالنذر  من نذر أن يطيع هللا [»29]سورة الحـج: {و 
 ر وجوب الوفاء بالنذر السيما إذا كان طاعة.الالم الم األم «فليطعه

 طالب: .............
 تفضل.

 المؤذن يؤذن.
في المسألة الثانية: إذا ثبت كونه عبادة هلل وقد ثبت بما ساقه من األدلة فصرفه  -رحمه هللا تعالى -يقول المؤلف

 صغر؟ إلى غيره شرك؛ ألنه أشرك مع هللا غيره، لكن هل هو من الشرك األكبر أو األ
 طالب: .............

 وش فيها أكبر أو أصغر؟ 
 طالب: .............

 نذر للقبر الفالني.
 طالب: .............

 وش هو؟
 طالب: .............

إذا تقر ب به لمخلوق هذا ال شك أنه أكبر، لكن إذا كان القصد منه الحث أو المنع صار حكمه حكم اليمين بغير 
الشراح جلهم أو أكثرهم على أنه أكبر وماشيين على هذا من غير تفصيل، لكن منهم من  هللا جل وعال؛ ولذا

م ل معاملة اليمين السيما إذا كان القصد منه الحث أو  أشار إلى أنه قد يكون من الشرك األصغر إذا قيس أو ع و 
 المنع.

 طالب: .............
 قال شرك.

 طالب: .............
ذر لمخلوق كيف نعامله؟ على أنه مشرك شركا أكبر ال يغفر له أو على أنه أصغر لكن هو حقيقته شخص ن

 كمن حلف بغير هللا.
 طالب: .............

 «.من حلف بغير هللا فقد أشرك»لكن نحن نقول وهذا حلف بغير هللا 
 طالب: .............

الن من المخلوقين أن أذبح كذا ال معروف هذا إذا كان، لكن إذا كان قصده حث نفسه يقول إن فعلت كذا فلف
 يتقرب إليه بالذبح لكن النذر باسمه.

 طالب: .............
 وش هو؟

 طالب: .............
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أصغر؟ الشيخ سليمان بن حمدان في شرح الدر النضيد صرح بأنه أصغر لكن األكثر على أنه أكبر، والتفصيل 
إذا كان القصد من حثه المنع إذا كان قصده التقرب بهذه وارد ومرده إلى القلب حسب ما يقر في قلبه، مثلما 

 العبادة للمخلوق ال شك أنه أكبر، لكن إذا كان قصده حث نفسه أو منع نفسه قال إنه يعام ل معاملة اليمين.
 طالب: .............

 إن فاتتني صالة العصر.. ما الصيغة؟
 طالب: .............

 نريد الصورة التي.. ال، إذا تقرب إلى القبر صعبة ال،
 طالب: .............

لفالن علي  نذر ما الذي يريد أن يفعله لفالن، يذبح له، من يدخل بالباب السابق صيام له أو هلل؟ عاد رجعنا إلى 
ما هو أشد، المقصود أن األمر ليس بالسهل، وأمر الشرك داخل سواء كان أكبر أو أصغر في قوله جل وعال 

اء  إ ن  َّللا   ال  } ف ر  م ا د ون  ذ ل ك  ل م ن ي ش  ي غ  ر ك  ب ه  و  ف ر  أ ن ي ش  [ فالشرك أمره عظيم وشأنه خطير 48]سورة النساء: { ي غ 
سواء كان أكبر أو أصغر، لكن األكبر صاحبه مخل د في النار واألصغر ال يخل د في النار لكن ال بد من أن 

 يعذ ب.
 طالب: .............

 وش لون؟
 ب: .............طال

 «.من نذر أن يطيع هللا فليطعه»نذر هلل إن نجح ولده في االمتحان أن يذبح 
 طالب: .............

 وش هو؟ 
 طالب: .............

 يلزم."من نذر أن يطيع هللا فليطعه" هلل هذا نذر طاعة، 
 طالب: .............

تعامل مع من قال إنه أصغر وأخونا ذكر أن شيخ اإلسالم هو األصل وأكثر الشراح على أنه أكبر لكن نريد أن ن
 يقول أصغر.

 طالب: .............
 إذا عومل معاملة اليمين فاليمين األصل فيها أنها شرك أصغر.

 طالب: .............
 يقول شرك أصغر وليس أكبر.

 طالب: .............
ل أبًدا فنحتاج أن نوجه مثل كالم أهل العلم الس  يما من أهل التحقيق ما ي ظ ن بهم شيء.ما فص 

 طالب: .............
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إذا كان القصد الباعث عليه الحث أو المنع ع ومل معاملة اليمين، واليمين على حسب ما يقر في قلب المقسم 
 الحالف.

 طالب: .............
 لزيد علي  أن أكرمه إذا قدم من سفره هذه الصورة.

 طالب: .............
ن ه م م ن  ع اه د  َّللا   ل ئ ن  آت ان ا م ن }جرد وعد إال إذا أ ك  د باليمين وكان في طاعة لزم الوفاء به كما جاء هذا م م  و 

ق ن   د  ل ه  ل ن ص   [.75]سورة التوبة: {ف ض 
 طالب: .............

 وش هو؟
 طالب: .............

، الصيغة صيغة نذر، لكن هو مجرد وع د وال يدخل في النذر، هو مجرد وعد له أن يخلفه لكن ال ال، لزيد علي 
 يجوز أن ينوي اإلخالف مع عقد الكالم.

 طالب: .............
 هو ناوي أن يكرمه ثم بعد ذلك طرأ عليه ما طرأ ثم أخلف هذا الوعد نقول ما عليه شيء.

 طالب: .............
 ال.

لثالثة: أن نذر المعصية ال يجوز الوفاء به وهذا نص الحديث إذا ثبت كونه عبادة فصرفه إلى غير هللا شرك. ا
 «.من نذر أن يعصي هللا فال يعصه»

 نطلع على أقسام النذر في الزاد وشرحه، ذكروا فيه خمسة أنواع.
 طالب: .............

قد بغير القول وال يقول النذر بعد تعريفه قال في الحاشية: "كعلي  هلل أو نذرت هلل وال يختص بذلك ونحوه وال ينع
بمحال" وفي الشرح: ال يستحب النذر للنهي عنه وتوقف شيخ اإلسالم في تحريمه، وحر مه طائفة من أهل 
الحديث، قال: وما وجب بالشرع إذا نذره العبد أو عاهد عليه هللا أو بايع عليه الرسول أو اإلمام أو تحالف عليه 

ل فيكون واجًبا جماعة فإن هذه العهود والمواثيق تقتضي له  وجوًبا ثانًيا غير الوجوب الثابت بمجرد األمر األو 
من وجهين ويكون تركه موجبا لترك الواجب بالشرع والواجب بالنذر، هذا هو التحقيق نص عليه أحمد وقاله 

مجر دة، أو طائفة من العلماء، وقال ابن القيم: الملتز م للطاعة هلل ال يخرج عن أربعة أقسام: إما أن يكون بيمين 
د بيمين كقوله  دة بنذر، أو بنذر مؤك  ق ن  }بنذر مجرد، أو بيمين مؤك  د  ل ه  ل ن ص  ن ه م م ن  ع اه د  َّللا   ل ئ ن  آت ان ا م ن ف ض  م   {و 

م  }[ فعليه أن يفي وإال دخل في قوله 75]سورة التوبة: اقًا ف ي ق ل وب ه  ف  م  ن  ق ب ه  وهو أولى باللزوم  [77]سورة التوبة: {ف أ ع 
من أن يقول هلل علي  كذا، وقال: فرق بين ما الت ز م  هلل وما الت ز م  باهلل، فاألول ليس فيه إال الوفاء والثاني يخي ر بين 

 -يعني في الزاد وشرحه -الوفاء والكفارة،  الت ز م باهلل يعني حكمه حكم كفارة اليمين، قال: والصحيح منه
خمسة أقسام: أحدها النذر المطلق، مثل أن يقول: هلل علي  نذر ولم يسم   شيئا  -النذر أي من -والصحيح منه
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كفارة النذر إذا لم يسم  » -صلى هللا عليه وسلم-فيلزمه كفارة يمين، لما روى عقبة بن عامر قال قال رسول هللا 
اللجاج والغضب وهو تعليق نذره رواه ابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح غريب، الثاني: نذر  «كفارة اليمين

بشرط يقصد المنع منه، أي من الشرط المعل ق عليه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب، كقوله: إن كلمت ك 
أو إن لم أضرب ك أو إن لم يكن هذا الخبر صدقا أو كذبا فعلي  الحج أو العتق ونحوه، فيخي ر بين فعله وكفارة 

اليمين نظير ما قالوه في الطالق بقصد الحث منه أو المنع، لحديث عمران بن حصين  اليمين؛ ألن معناه معنى
رواه سعيد بن  ال نذر في غضب وكفارته كفارة يمين"يقول: " -صلى هللا عليه وسلم-قال سمعت رسول هللا 

الثاني يخي ر بين منصور في سننه، والثالث: نذر المباح كل ب س الثوب وركوب دابته، فإن نذر ذلك فحكمه كالقسم 
فعله وكفارة اليمين، وإن نذر مكروها من طالق أو غيره است حب له أن يكف  ر كفارة يمين وال يفعله؛ ألن ترك 
المكروه أولى من فعله، وإن فعله فال كفارة؛ ألنه وف ى بنذره، الرابع: نذر المعصية، كنذر شرب الخمر ونذر صوم 

من نذر أن يعصي » -عليه الصالة والسالم-يق فال يجوز الوفاء به لقوله يوم الحيض ويوم النحر وأيام التشر 
ي ن وسمرة بن جندب «هللا فال يعصه و ي  هذا عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن ح ص   -ويكف  ر من لم يفعله ر 

 ويقضي من نذر صوًما من ذلك غير يوم الحيض لماذا؟ الحيض امرأة تصوم وهي حائض. -رضي هللا عنهم
 طالب: .............

هو ما يصح لكن نذرت أن تصوم، ما يلزمها أن تصوم يوما في غير الحيض؟  قال هذا ويقضي من نذر صوما 
من ذلك غير يوم الحيض، اآلن نذر أن يصوم يوم النحر وأيام التشريق، ال يجوز الوفاء به لكن يقضي يصوم 

ر صوًما من ذلك كما لو نذر أن يصوم يوم العيد يصوم غير يوم النحر وغير يوم التشريق، قال: وقضي من نذ
 غير يوم العيد، لكن الحائض نذرت أن تصوم وهي حائض وقال ال تقضي.

 طالب: .............
 وش هو؟

 طالب: .............
ة؟ ألنه حرام جاء النهي عنه.  ومن نذر صوم يوم العيد ما فيه محاد 

 طالب: .............
 بذات الوصف؟

 : ..............طالب
 وش هو؟

 طالب: .............
 طيب.

 طالب: .............
 متعلق بغيرها بوصف اليوم ال بوصفها هي.

 قال النعقاد نذره يوم الحيض فتصح القربة وي لغى التعيين لكونه معصية.
 طالب: .............
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وم العيد وأيام التشريق وأما بالنسبة غير الحاشية اآلن قال: ويقضي من نذر صوًما من ذلك يعني مما تقدم من ي
 يوم الحيض.

 طالب: .............
إيه يوم عيد النحر وأيام التشريق، أيام التشريق أيام أكل وشرب ال يجوز صومها إال لمن لم يجد الهدي، لكن هو 

 نذر أن يصوم أيام التشريق ومعه قيمة الهدي أو لم يحج يجوز أن يصوم؟
 يصوم ثالثة أيام غيرها، أيام التشريق أيام أكل وشرب. ال يجوز أن يصوم، 

 طالب: .............

 ما يصوم مثل الحاج.

 طالب: .............
 إيه لكن نذر أن يصوم هذه الثالثة األيام أو األربعة.

 طالب: .............
يوم العيد وأيام التشريق قال ويقضي من نذر صوًما من ذلك غير يوم الحيض مادام يصوم غير األيام األربعة 

 لماذا ال تقضي الحائض صيام هذا النذر في غير الحيض مثلهم؟ لماذا فر ق؟
هو قال ألن الوصف في نذر يوم العيد وأيام التشريق غير متعل  ق بها ونذر صوم يوم الحيض متعل  ق بذاتها أليس 

ي.  هذا كالمك؟ انظر ماذا يقول المحش  
 طالب: .............

 الصورة إيه.قلب 
 النعقاد نذره يوم الحيض،ال، نذرها.

 طالب: .............
هو يقول النعقاد نذره يوم الحيض فتصح القربة ويلغى التعيين لكونه معصية هذا عكس، يعني لو كان الرقم 
على ويقضي من نذر صوًما من ذلك صحيح، يصح التعليق، أما تعليقه بيوم الحيض ويفر  ق الشارح بين يوم 
الحيض ويوم العيد، إذا قلنا إذا نذر المعصية، إذا نذر هلل أن يعصي فعليه كفارة يمين، النذر هلل لكن إذا نذر 
لغير هللا فال كفارة فيه؛ ألنه أعظم من أن يكف ر مثل ما قالوا في اليمين الغموس وفي قتل العمد هذه أعظم من 

 س.أن تكف ر بخالف قتل الخطأ واليمين التي ليست بغمو 
 طالب: .............

 فلله علي  أن أصوم يوم العيد.
الخامس: نذر التبرر مطلقا، أي غير معل ق، أو معل ًقا كفعل الصالة والصيام والحج ونحوه كالعمرة والصدقة 
وعيادة المريض، فمثال المطلق هلل علي  أن أصوم أو أصلي، ومثال المعل ق كقوله إن شفى هللا مريضي أو سلم 

د الشرط ل ز م الوفاء به أي بنذره؛ لحديث: م "من نذر الي الغائب فلله علي  كذا من صالة أو صوم أو نحوه فو ج 
ن له فيجزئه قدر ثلثه وال كفارة، من  أن يطيع هللا فليطعه" رواه البخاري، إال إذا نذر الصدقة بماله كل  ه من ي س 

ن له؟! نذر بماله كله من  ن له! كيف من ي س  ن له ي س  ن عمن ال ي س  ن له، يقول: لعله احترز بقوله من ي س  ي س 
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ن له الصدقة أصال،  ن له، المدين ال ت س  ن له الصدقة مطلق الصدقة، لكن بعضهم ال ي س  ذلك، يعني من ي س 
 يعني شخص يقف أمام الناس ويسألهم ويعط ى مائة ريـال ثم يمر بشخص يسأل ويعطيه منها عشرة يجوز؟ 

 .........طالب: ....
 هو لما أخذ الصدقة القدر الزائد عن حاجته يجوز يأخذ؟ 

 طالب: .............
ليست المسألة عاطفة، هذا أخذ أكثر من حاجته، يعني يكفيه خمسين ريـال فأخذ مائة يجوز أو ما يجوز؟ ما 

صدقة بالقدر اليسير ال يجوز، يقول: هذا القدر الزائد أخذت خمسين زائدة أتصدق بعشرة، شيخ اإلسالم يقول ال
تؤث  ر في مثل هذا، وكل  له نصيب من األجر، حتى المدين لو تصد ق بشيء يسير ال يقبله الدائن لو أعطاه إياه 
يجوز أو ما يجوز؟ مدين بماليين ثم جاء واحد يسأل بالمسجد وأعطاه مائة ريـال، لو أخذت هذه األربعمائة 

 ذا ال يؤث  ر، المال الذي ال يؤث  ر في نظر الدائن ما له أثر.وذهبت للدائن يقبل؟ ما يقبل، مثل ه
 طالب: .............

دعنا ننظر باقي شيء؟ إال إذا نذر الصدقة بماله كله فيجزئه قدر ثلثه وال كفارة، طيب عمر بن عبد العزيز ما 
ضه في وقت تصدق بجميع ماله، أبو بكر متسب -رضي هللا تعالى عنه -ترك شيء لورثته، وأبو بكر ب وعو 

لما المه بعض معارفه ومحبيه عن  -رحمه هللا -يسير، لكن عمر بن عبد العزيز ما ترك لهم شيء، وقال
التصدق بجميع أمواله وإخراجها من قبضته، قال: الورثة بين شخصين إما تقي هذا لن يضيعه هللا وإما فاسق 

إنك إن تذر »لسعد  -عليه الصالة والسالم-له النبي فلن أعينه على فسقه، لكن هل هذا أفضل أو األفضل ما قا
ال شك أن الناس يتفاوتون في اليقين، بعض الناس إذا « ورثتك أغنياك خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس

ر، أنا تورطت أنا غلطت ونحو ذلك، هذا ال يتصدق إال بقدر  تصدق بجميع ماله وجلس في المجالس بدأ يتحس 
ثل بعض الناس يترك العالج أو حتى يترك الرقية، وإذا جلس في المجالس قال: أنا متوكل على الواجب وكفى، م

 هللا، أنا ما أعالج وال أروح المستشفيات، نقول رح المستشفيات أحسن لك من هذا الكالم.
 طالب: .............

رحمه هللا  -قبل الحنث، ابن رجب إذا وف ى بنذره قبل حصول المعل ق عليه، أو حلف على شيء فكف ر عن يمينه
في قواعده يقول: إذا كان للعبادة سبب وجوب ووقت وجوب ال يجوز فعلها قبل السبب باالتفاق، ويجوز  -تعالى

إني ال أحلف على يمين فأرى » -عليه الصالة والسالم-فعلها بعد الوقت باالتفاق والخالف فيما بينهما والنبي 
يعني كف ر قبل الحنث، وهنا لو وف ى بنذره قبل أن  «عن يمين ثم أتيت الذي هو خيرغيرها خيرا منها إال كفرت  

 يحصل المقصود من هذا الباب صار بعد السبب بعد االنعقاد وقبل وقت الوجوب.
 طالب: .............

 إذا عجز كف ر كفارة يمين.
 معين.اللهم صل   وسل  م وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أج
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 كاته.السالم عليكم ورحمة هللا وبر 
 "بسم هللا الرحمن الرحيم.

الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا 
 ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين قال اإلمام المجدد رحمه هللا تعالى:

ن   ف ز اد وه م  }عالى باب  من الشرك االستعاذة بغير هللا وقوله ت ن  ال ج  ال  م   نس  ي ع وذ ون  ب ر ج  ال  م  ن  اإل  ان  ر ج  و أ ن ه  ك 
 -صلى هللا عليه وسلم-[ وعن خولة بنت حكيم رضي هللا عنها قالت سمعت رسول هللا 6]سورة الجن: {ر ه قاً 

 «ره شيء حتى يرحل من منزله ذلكمن نزل منزال فقال أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق لم يض»يقول 
نس  }رواه مسلم. فيه مسائل، األولى: تفسير  ال  م  ن  اإل  ان  ر ج  [ اآلية. الثانية: كونه من 6]سورة الجن: {و أ ن ه  ك 

الشرك. الثالثة: االستدالل على ذلك بالحديث؛ ألن العلماء استدلوا به على أن كلمات هللا غير مخلوقة، قالوا؛ 
 عاذة بالمخلوق شرك. الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره."ألن االست

 مع اختصار وصل.
 أحسن هللا إليك.

"الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب 
 نفع ال يدل على أنه ليس من الشرك."

وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم 
 بعد:

"باب  من الشرك االستعاذة بغير هللا" م ن هذه يقول العلماء إنها  -رحمه هللا تعالى -فيقول اإلمام المؤلف
ياًنا تكون تبعيضية، وغالبا ما تجيء التبعيضية يكون فيها شوب بيان؛ ألنها أحيانا تكون تبعيضية محضة، وأح

بيانية محضة، وأحيانا تكون بيانية فيها شوب تبعيض، وأحيانا يكون تكون تبعيضية في شوب بيان، على كل 
ث ان  }حال إذا قلت من الشرك ال شك أن االستعاذة بعض وجزء من الشرك  س  م ن  األ و  ت ن ب وا الر  ج  ]سورة  {ف اج 

ية محضة، خاتم من حديد تبعيض فيه شوب بيان وإيضاح لنوع [ هل فيه أوثان ليست برجس؟ إًذا بيان30الحـج:
هذا الخاتم، باب  من الشرك ال شك أن االستعاذة جزء وبعض من الشرك لكن هل فيها بيان لهذا النوع من 
الشرك وتوضيح؟ ال شك أنه من الشرك، لكن هل هناك بيان واف واضح أنه من األكبر أو من األصغر؟ على 

ي الشرك جنسية تشمل النوعين في األصل، لكن بيانها في األحاديث فيما ساقه المؤلف من كل حال )ال( هذه ف
واالستعاذة  -نسأل هللا العافية -األدلة يدل على أن االستعاذة بغير هللا فيما ال يقدر عليه إال هللا شرك أكبر

ذ، واالستعاذة االلتجاء لدف و  ع مكروه، االلتجاء لمن ي ستعاذ به لدفع يقولون السين والتاء للطلب، فهنا يطلبون الع 
مكروه بخالف اللياذ الذي ي ستعمل في جلب المحبوب، السين والتاء للطلب مثل ما قالوا االستشفاء طلب الشفاء، 
االستسقاء طلب السقيا، من الشرك االستعاذة بغير هللا، معلوم أن الشخص إذا استعاذ بغير هللا فيما ال يقدر عليه 

قد يكون تكون االستعاذة مباحة إذا استعاذ بشخص يستطيع  -نسأل هللا العافية -ذا من الشرك األكبرإال هللا ه
و أ ن ه  }أن يدفع عنه، بمعنى أنه استعان به وحينئذ تأتي بمعنى االستعانة وهما متقاربان في المعنى وقوله تعالى 

ن  ال   ال  م   نس  ي ع وذ ون  ب ر ج  ال  م  ن  اإل  ن   ف ز اد وه م  ر ه قاً ك ان  ر ج  [ ويبقى أنه لو كانت االستعانة 6]سورة الجن: {ج 
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واالستعاذة من النوع المباح بمخلوق فيما يقدر عليه، يبقى مسألة القلب وتعلق القلب، ما يتعلق بالقلب إذا 
بتاجر يقضي استعنت بمخلوق فيما يقدر عليه وركنت إليه بقلبك وملت إليه هذا فيه شوب شرك، يعني تستعين 

ي آت اك م  }عنك دينك لكن ال بد أن تعلم أن المال مال هللا  [ وأيًضا كونه 33]سورة النــور: {و آت وه م م  ن م ال  َّللا   ال ذ 
يعينك ويقضي دينك هذا أيًضا مظنون، هو مجرد سبب ومظنون أيًضا، قد ال يلبي رغبتك، فالذي يقضي الديون 

هذا األصل، كون المخلوق يكون سببا، يكون  -جل وعال -يعين المستعين هو هللاوالذي يغيث الملهوف والذي 
على يديه بعض هذه األمور ال يعني أنه يستقل إنما هو سبب من األسباب؛ ولذا يأتي المحتاج إلى الغني ويبين 

جل  -نع هو هللاله ويشرح حاجته فيعطيه ويأتيه آخر وقد تكون حاجته أشد فال يعطيه لماذا؟ ألن المعطي والما
وعلى هذا ينبغي أن  «إنما أنا قاسم والمعطي هللا جل وعال»يقول  -عليه الصالة والسالم-والرسول  -وعال

وقل مثل هذا في جميع األسباب، المريض يدخل على الطبيب بعض الناس  -جل وعال -يتعلق قلب المسلم باهلل
مثال فيفزع أبوه وأمه إلى المستشفى ويهرعون إليه ال يستحضر إال هذا السبب، ي صاب الطفل في وسط الليل 

جل  -وأنه هو الذي بيده النفع والضر فيتعلقون بالسبب ويتركون هللا -جل وعال -ويغفلون عن أن الشافي هو هللا
وهذا من جملة األسباب التي يختلف فيها الطوائف المنتسبة إلى القبلة، فاألشعرية معروف أن األسباب ال  -وعال
د الشفاء قيمة  د المسب ب عندها ال بها، يعني كونك تعالج أو ما تعالج ال فرق، لكن و ج  لها غير مؤثرة، وإنما يوج 

عند استعمال هذا السبب ال به، كما أنه يوجد الشبع عند األكل ال به، والشرب والري عند الشرب ال به، يعني 
أكل أو ما تأكل السبب ما له قيمة وجوده مثل في حقيقة األمر عندهم ال فرق بين أن تشرب أو ما تشرب، ت

عدمه، لكن يوجد المسبب عنده، يعني مما ذكروه في كتبهم وليس من طريق اإللزام هذا منصوص عليه بالحرف 
في كتبهم أنه يجوز أن يرى أعمى الصين بقة األندلس لماذا؟ األعمى يشوف البقة صغار البعوض وهو بالصين 

هي في األندلس في أقصى المغرب لماذا؟ ألن البصر سبب والسبب ال قيمة له، وال في أقصى المشرق، يراها و 
شك أن هذا وإن قاله من قاله وفيهم من فيهم من النوابغ واألذكياء والعباقرة، يعني في األشاعرة من عرف بالنبوغ 

والسنة ويعض عليهما  لكن الذي ال يقوده الكتاب والسنة إلى مراده ال بد أن يتيه، الذي ال يتمسك بالكتاب
بالنواجذ وال يتساهل وال يفر  ط ويجعل من االحتياطات الالزمة لالعتصام بهما ال بد أن يحيد، يقابلهم المعتزلة 
الذين قالوا أن األسباب مؤث  رة بذاتها، ولذلك لو أن شخًصا في أبرد يوم من أيام السنة اغتسل في ثيابه وخرج من 

ف ومن دون شيء، و  آخر لبس المالبس الداخلية والخارجية ولبس عليها ما لبس وخرجا جميًعا، عند دون تنش 
األشعرية ما يرون بينهما فرقا، فليس بينهم فرقا، لو جلس هذا عند النار يصطلي وذاك نام في السطح بهذه 

ل عنده ال الطريقة ال فرق بينهم؛ ألن هذا سبب والسبب غير مؤث  ر وإن حصل المسب ب عنده، هم يقولون يحص
به، والمعتزلة يقولون إنما حماه هذا السبب، أهل السنة والجماعة توسطوا وعملوا بالنصوص كلها، وقالوا: إن 

هو الذي جعل األثر في هذا السبب ولو شاء لسلبه إياه، ولذلكم لما ألقي  -جل وعال -السبب له أثر لكن هللا
دًا }هللا جل وعال سلبها هذه الصفة إبراهيم في النار النار محرقة وسبب ظاهر لإلتالف  ون ي ب ر  ق ل ن ا ي ا ن ار  ك 

يم   ل ى إ ب ر اه  المًا ع  س  ويتعل ق به،  -جل وعال -[ فعلى اإلنسان أن يستحضر المسب  ب وهو هللا69]سورة األنبياء: {و 
وال عذاب، وأنهم ال لذلكم جاء في التوك ل وغايته في حديث السبعين األلف الذين يدخلون الجنة بغير حساب 

ق ى ور ق ي، وال يكتوون مع أنه نص على أن  -عليه الصالة والسالم-يسترقون مع أن الرقية سبب وحصلت منه  ر 
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الشفاء قد يكون في كية نار وغير ذلك من األسباب؛ لئال يعتمد اإلنسان بقلبه إلى هذه األسباب ويترك المسب  ب، 
ال بل قد تتعي ن في بعض األحوال، المقصود أن المدار في ذلك على وإال فاألصل أن األسباب ما فيها إشك

نس  }ثم قال  «إنما أنا قاسم وهللا المعطي»القلب  ال  م  ن  اإل  ان  ر ج  [ ال شك وهذا أمر 6]سورة الجن: {و أ ن ه  ك 
ن برجال من معروف أن هناك رجال من اإلنس ونساء من اإلنس، هذا أمر نعرفه؛ ألننا نخالطهم، لكن يعوذو 

الجن قالوا الجن أيضا كاإلنس فيهم رجال وفيهم نساء، وأنهم يتزاوجون ويتكاثرون كاإلنس؛ ألنه قال رجال مما 
يدل على أن هناك إنا ، اإلنس يتزاوجون ويتكاثرون الذكر مع األنثى والجن كذلك، لكن ماذا لو اختلف الجنس 

 ع نساء الجن أو العكس؟هل الرجال من اإلنس يمكن أن يحصل بينهم تزاوج م
 طالب: .............

 وش هو؟ 
 طالب: .............

 وطء. 
 طالب: .............

 وش هو؟
 طالب: .............

في كتب الفقه يقولون لو أن امرأة جامعها جني وأنزلت لزمها الغسل وأنها تترتب عليها األحكام كلها، فهذا 
ما ي سأل عنه، وكثيرا الرقاة يعرفون هذا؛ ألن المرأة إذا ادعت مثال في  معروف ومعلوم عند أهل العلم، وكثيرا

د عليه  ك  الرقية وتكلم الجني وقال إنه يجامعها أو يعني مشكلة وأحيانا قد يكون الزوج حاضر فهل ي ق ر  أو ي ؤ 
وع د الجني المرأة بقتلها بالقراءة حتى يخرج أو يحترق كما يفعل بعضهم  إذا كان عنده قوة إيمان ويقين، لكن إذا ت

، وهذا حاصل يعني كثير في الفتاوى يأتي أن المرأة تقول  -نسأل هللا العافية -إذا رقيت، إن ذهبت  إلى راق قلتك 
إنها تجام ع من قبل الجن، اإلقرار ال يجوز ألنه زنى؛ ألن الجن مكل فون وهي مكل فة، لكن يبقى أنه إذا هددها 

د عليه مع بالقتل إذا رقيت، وهذ ا يعاني منه الرقاة والنساء المرقيات واألزواج أيًضا، هل تكون مكرهة بهذا أو يؤك 
ل اإلنسان على هللا كفاه، لكن يعل  ق قلبه باهلل وال يضره أحد.  ما يترتب عليه من اآلثار؟ وإذا توك 

 طالب: .............
 يحصل يقتل الجني يقتل إيه.

 طالب: .............
د الثقة باهللال ال د راقي وأن يوج  من المرقي وجميع األسباب التي ذ كرت في  -جل وعال -، طريق النجاة أن يوج 

 الرقية.
 طالب: .............

هو ما يوجد إكراه مع توافر جميع الشروط لكن حتى الراقي أول المرقي إذا كان عنده شيء من الخلل، على كل 
الرقاة، لكن يبقى أن المسألة األصل هل هذا واقع، وهل هو جائز شرًعا  حال هذه مسائل معروفة ويعاني منها

أن يتزوج اإلنسي جنية أو العكس؟ الوقوع الفقهاء يقولون أن المرأة قد تجام ع ويترتب على ذلك اآلثار من قبل 
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ية لكن الجن، وبعض القصص التي يذكرها بعض الناس السيما أصحاب األسفار في القديم يذكرون أنه تزوج جن
ان  }اإلنجاب هو محل اإلشكال وقوله جل وعال  م  و ال ج  ل ه  ث ه ن  إ نس  ق ب  م  [ يدل على أن 56]سورة الرحمن:{ ل م  ي ط 

الجني قد يجامع اإلنسية هذا فيه دليل على أنه يجام ع اإلنسية، ما قيل عن بلقيس ملكة سبأ وأن أمها كانت جنية 
من اإلسرائيليات يعني ال ي صد ق وال ي كذ ب إذا أمكن ذلك، مع أن الماوردي وفيه هذا ذكره المفسرون ولعله متلقى 

م بذلك ينفي ذلك نفيا قاطعا وأن هذا ضرب من المستحيل، والمفسرون ذكروا ذلك وفي  شوب عقالنية واعتزال ات ه 
 نه.قصة بلقيس في سورة النمل نعم في سور النمل ذكر القرطبي بعض هذا الكالم أو شيء م

 طالب: .............
إذا ب ح ث إذا كان واقعا مثال، حكمه الشرعي هذا شيء ثاني، يعني هل يجوز أو ال يجوز من الذي يزوج بنته 

 جنيا؟! 
 طالب: .............

نحن نتكلم اآلن على الوقوع في الوطء، هل يحصل التواطؤ وبالنسبة لزواج اإلنسي بالجنية هذه قصص ما ورد 
 ر أبًدا.فيها أخبا

 طالب: .............
و أ ن ه  }إيه لكن يدل على أنه ممكن أن الجني يطأ ما يطؤه اإلنسي وأخذ العلماء من ذلك أنه ممكن أخذوا اإلمكان 

ن    ن  ال ج  ال  م   نس  ي ع وذ ون  ب ر ج  ال  م  ن  اإل  ون [ نسأل هللا العافية، يعوذون ويلوذون ويستعين6]سورة الجن: {ك ان  ر ج 
برجال من الجن، يعني كان الواحد من أهل الجاهلية إذا نزل واديا استعاذ بسيد الوادي من سفهاء قومه، وقد 
يستجيب السيد ويعيذه من السفهاء، لكن هل هذا كونه يحصل فيه فائدة يخرجه من دائرة الشرك؟ ال، ولذا قال 

ون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو في الفائدة األخيرة الخامسة: أن ك -رحمة هللا عليه -اإلمام
جلب نفع ال يدل على أنه ليس من الشرك فالعبرة بما جاء عن هللا وعن رسوله، وال عبرة بكونك تنتفع من فالن 
يعني الذي يمدح خليفة ويبالغ في مدحه إلى أن يخرج إلى حد الغلو والمحر م ثم يعطيه ويغدق عليه األموال نقول 

ن   ف ز اد وه م  ر ه قاً }نه استفاد؟ ال، هذا حالل أل ال  م  ن  ال ج  نس  ي ع وذ ون  ب ر ج  ال  م  ن  اإل  ان  ر ج   [.6]سورة الجن: {و أ ن ه  ك 
 طالب: .............

ب مخلوقا مجهوال ال تدري هل يقدر أو ال يقدر هل هو..  بس أنت اآلن تخاط 
 طالب: .............
ل مع الجن فيه خطورة على الشرك وينبغي الحذر منها؛ ألنهم قوم مجهولون وال ي عر ف الكالم على أن التعام

عدالتهم وال ثقتهم؛ ولذا يأتي أسئلة عن بعض الناس وأن وأنه يقول نستعين بجن مؤمنين مسلمين ويدلوننا على 
انة بهم من خصائص أماكن خطرة أماكن دعارة أماكن مخدرات أماكن كذا، نقول كل هذا ال يجوز؛ ألن االستع

لما رأى الجني وأراد أن يوثقه حتى  -عليه الصالة والسالم-ما جاء إال عنه، حتى النبي  -عليه السالم -سليمان
األمر الثاني: أن هؤالء مجاهيل، وأخيرا األمر معهم في  «تذكرت  دعوة أخي سليمان»يراه صبيان المدينة قال: 

واستدراجا؛ ألنهم قد يعينون في أول األمر شبه تبر ع، ثم يستدرجون غاية الخطورة؛ ألن عندهم مكرا وخداعا 
اإلنسان حتى إذ تورط طلبوا منه أن يقدم لهم ما يشرك به، شخص يقول إنه أحرق سبعين مملكة جن وأنه 
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دين،  د، عدد كبير من المقع  يتعامل معهم كأنهم إنس ويستعين ببعضهم على بعض، وأنه مشى على يديه كذا م قع 
ف ي على يديه بسببهم من أمراض كثيرة، والسائل يقول والدليل على سالمة معتقده أنه ال يأخذ أجرة، نقول: و  ش 

م مهجته وي قت ل ليقال  د، هذه أجرته؛ ألن اإلنسان يقد   هذا ليس بدليل، يكفيه أن يقول مشى على يده مائة م قع 
أخذ أجرا، هذا الكالم ليس بصحيح، والتعامل معهم في جريء، يكفيه، هذا فال يعني أن طريقته سليمة؛ ألنه ما ي

غاية الخطورة، ألنهم قوم مجاهيل وال يؤمن مكرهم، ويستدرجون اإلنسان؛ ألنهم إذا أعانون بغير سبب، بغير 
تقديم شيء وال شرك ال أصغر وال أكبر وطلب منهم فأعانوه ثم وصل إلى منتصف طريق، ثم طلب منهم فتوقفوا 

أن يفعل كذا أو يفعل كذا ال بد أن يقدم لهم شيئا ليستمر في عمله، اإلنسان ضعيف ال يقوى  وقد وعد الناس
ن   ف ز اد وه م  ر ه قاً }على مثل هذه األمور فالبعد هو المتعي  ن  ال  م  ن  ال ج  نس  ي ع وذ ون  ب ر ج  ال  م  ن  اإل  ان  ر ج   {و أ ن ه  ك 

جن زاد الجن  اإلنس  رهقا يعني خوفا وهلعا وضعفا، كما هو شأن المرهق [ زادوهم الفاعل م ن؟ ال6]سورة الجن:
المتع ب، فما استفادوا منهم إال النقص، وبعضهم يعكس، يقول: زاد اإلنس  الجن عتو ا وجبروتا وعنادا، وال شك 

يقول قال  -ىرحمه هللا تعال -أنه سوف يدخل هذا الجن المستعاذ به من الغرور ما يدخله، في تفسير القرطبي
نس  }هللا تعالى  ال  م  ن  اإل  ان  ر ج  وجعله من قول الجن ردها  "وأنه"[ فمن فتح يعني همزة أن 6]سورة الجن: {و أ ن ه  ك 

والمراد به كانوا يفعلونه من قول الرجل إذا  -تعالى–إلى قوله أنه استمع، ومن كسر جعلها مبتدأ من قول هللا 
لوادي من شر سفهاء قومه فيبيت في جواره حتى يصبح قاله الحسن وابن زيد نزل بواد:  أعوذ بسيد هذا ا

وغيرهما، قال مقاتل: كان أول من تعوذ بالجن قوم من أهل اليمن، ثم من بني حنيفة، ثم فشا ذلك في العرب، 
ا ذ ك ر النبي فلما جاء اإلسالم عاذوا باهلل وتركوهم، وقال كردم بن أبي السائب خرجت مع أبي إلى المدينة أول م

فآوانا المبيت إلى راعي غنم فلما انتصف الليل جاء الذئب فحمل حمال من الغنم، فقال  -صلى هللا عليه وسلم-
الراعي: يا عامر الوادي أنا جارك فنادى مناد يا سرحان أرسله فأتى الحمل  يشتد، وأنزل هللا تعالى على رسوله 

ال  م  ن  اإل  }بمكة  ان  ر ج  ن   ف ز اد وه م  ر ه قاً و أ ن ه  ك  ال  م  ن  ال ج  [ أي زاد الجن  اإلنس  رهقا 6]سورة الجن:{ نس  ي ع وذ ون  ب ر ج 
أي خطيئة وإثًما قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة، والرهق اإلثم في كالم العرب وغشيان المحارم، ورجل ره ق إذا 

ل ة  }كان كذلك ومنه قوله  م  ذ   [ قال األعشى:27س:]سورة يون {ت ر ه ق ه 
 ال شيء ينفعني من دون رؤيتها

 
 هل يشتفي وامق ما لم يصب رهقا 

 يعني إثما. 
............................ 

 
 هل يشتفي وامق ما لم يصب رهقا 

يعني الرؤية ما تكفي عند هؤالء الفجرة، يقول: ال بد أن يصيب رهق ال بد أن يصيب إثما، ال بد أن ينال منها  
مجاهد أيضا: فزادوهم أي إن  وأضيفت الزيادة إلى الجني إذ كانوا سببا لها، وقال -نسأل هللا العافية -ما ينال

ذ حتى قالت الجن  سدنا اإلنس  والجن، وقال قتادة أيضا وأبو العالية والربيع  اإلنس  زادوا الجن  طغيانا بهذا التعو 
قا وخوفا من الجن، وقال سعيد بن جبير كفرا، وال خفاء أن االستعاذة بالجن دون  وابن زيد: ازداد اإلنس بهذا فر 

ذ  ب الِل   }هلل كفر وشرك االستعاذة با ت ع  ي ط ان  ن ز غ  ف اس  ف إ ذ ا ق ر أ ت  ال ق ر آن  }[ 200]سورة األعراف: {و إ م ا ي نز غ ن ك  م ن  الش 
ذ  ب الِل    ت ع  [ وقيل ال يطلق لفظ الرجال على الجن فالمعنى وأنه كان رجال من اإلنس يعوذون 98]سورة النحل: {ف اس 

ال من اإلنس، وكان الرجل من اإلنس يقول مثال أعوذ بحذيفة بن بدر من جن هذا الوادي، من شر الجن برج
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م إذ ال يبعد إطالق لفظ الرجال على الجن  ن   }قال القشيري: وفي هذا تحك  ال  م  ن  ال ج  [ صريح 6]سورة الجن: {ب ر ج 
صلى - عنها قالت سمعت  رسول هللا ال داعي لمثل هذا التكل ف، ثم أورد الحديث عن خولة بنت حكيم رضي هللا

من نزل منزال فقال أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل »يقول  -هللا عليه وسلم
من نزل منزال سواء كان طارئا أو دائما، يعني في مسيره نزل في منزل يبيت فيه ليلة أو يوم  «من منزله ذلك

جزء من الوقت وينصرف، يقول مثل هذا الذكر وهذه االستعاذة، ومن سكن مسكنا وليلة أو ما أشبه ذلك أو 
جل  -جديدا يشمله ذلك؛ ألنه نزل منزل سواء كان طارئا أو دائما فقال أعوذ بكلمات هللا، أعوذ ألتجئ باهلل

مخلوق، بكلماته التي هي عموم كالمه أو القرآن على وجه الخصوص، وكالم هللا صفة من صفاته غير  -وعال
وبهذا استدل أهل السنة والجماعة على أن القرآن كالم هللا غير مخلوق؛ ألنه لو كان مخلوقا لما جازت االستعاذة 
به؛ ألن االستعاذة بالمخلوق شرك لكنه استعاذة بصفة من صفاته جل وعال وهي كالمه، أعوذ بكلمات هللا 

ل ي ك م  }كامل أيهما أكمل؟ التامات من شر ما خلق، التامات عندنا التام وعندنا ال ين ك م  و أ ت م م ت  ع  م ل ت  ل ك م  د  م  أ ك  ال ي و 
م ت ي [ أيهما أكمل؟ أكملت لكم دينكم، الكامل ال يحتاج إلى مزيد، والتام يحتمل المزيد؛ ولذلك 3]سورة المائدة: {ن ع 

هنا قال أعوذ بكلمات هللا التامات ما قال  الدين غير قابل للزيادة والنعمة قابلة للزيادة، فأيهما أكمل؟ الكامل،
 الكامالت هل ألنها تقبل الزيادة.

 طالب: كالم هللا..
اليزال يتكلم، أعوذ  -جل وعال -كالم هللا ال شك أنه قديم النوع متجدد اآلحاد، يتكلم متى شاء وإذا شاء، فاهلل

لتام إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا فتكون بكلمات هللا التامات من شر ما خلق، وقد يقول قائل: إن الكامل وا
التامات والكامالت بمعنى واحد، وهذا ال يبعد مثل اإليمان واإلسالم، أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق، 
ما موصولة أو مصدرية من شر خلقه، أو من شر الذي خلق، وهذا وإن كان لفظه لفظ عموم إال أنه من العموم 

د به الخصوص، يعني من شر ما جبل على الشر أو ما فيه شر من خلقه، وإال فهناك أشياء من الذي أري
مخلوقاته هي شر محض وفيها ما هو خير محض، وفيها ما فيه شر وفيه خير، المقصود أن الخير المحض ال 

ل في هذا الحديث يدخل في النص، فاألنبياء والرسل والجنة كلها خير محض ما فيها شر ال يشوبها شر فال تدخ
بطت بماذا؟ وش عندك؟ «لم يضر ه شيء حتى يرحل»  الراء في يضر ض 

 طالب: .............
 غير مشكولة طيب.. طيب غيره.

 طالب: .............
 عندك مضمومة؟

 طالب: .............
 وش هي؟

 طالب: .............
نسختي هذه ال يتكلم أعرف ما فيها فمن معهم هي شدة ما فيها سواء كانت مضمومة أو مفتوحة من معه مثل 

 نسخ ثانية يخبرونا.



 269 

 طالب: .............
 مضمومة.. وش نسختك؟

 طالب: .............
 مضمومة.. أي طبعة ذي؟ 

 طالب: .............
أيهما أصح؟ لم حرف جزم ومعروف أن الحرف المضع ف عبارة عن حرفين أولهما ساكن والثاني متحر  ك بحسب 

ن ا الثاني اجتمع ساكنان ال بد أن نتصر ف، ال يجتمع ساكنان  ف ع  َّللا   }العوامل، لو سك  [ هو 11]سورة المجادلة: {ي ر 
ساكن لو سكن اه اجتمع ساكنان، متى أضع  العمامة مع أن الفعل ما يدخله كسر لكن تخلصا من التقاء الساكنين، 

 تقاء الساكنين بالكسر والبيت.لكن تتخلص بماذا؟ اآلية فيها تخلص من ال
......................... 

 
 متى أضع العمامة تعرفوني 

السم لكنه أو يعرفوني هذا تخلص من التقاء الساكنين بالكسر مع أن الفعل ال يدخله الجر؛ ألنه من عالمات ا 
 اضطر إليه من أجل التخلص، اآلن كيف نتخلص من التقاء الساكنين بالفتح أو بالضم؟ 

 طالب: .............
 هم يقولون مضمومة اإلخوان.

 طالب: .............
ه الضم ه إليك إال أن ا ح ر م، النووي يقول: الضم متعي  ن، لم نرد  متعي  ن،  في صحيح مسلم في كتاب الحج إنا لم نرد 

ها، يعني من باب المجاورة، هذا كالم النووي، وهنا لم يضر ه  ويتعي ن الفتح لو كان الضمير ضمير إنا  لم نرد 
على مقتضى كالم النووي المتعي  ن الضم، والفتح الذي عندنا وفي كثير من النسخ وفي كثير من نسخ صحيح 

ه جاء من فراغ ؟ ما جاء من فرا  غ، بل هو الراجح الفتح لماذا؟ ألنه ال بد من التصرف، العامل مسلم إنا لم نرد 
ر وإذا ضممنا كما قال النووي ألغينا العامل تماما كأنه غير موجود، ألغيناه من عمله  يقتضي جزما، والجزم متعذ  

اء الساكنين فال كأن العامل غير موجود مثل ما لو قلنا ال يضر ه فألغينا العامل المؤث  ر، الجزم متعذر لوجود التق
بد أن نتصرف بإحدى الحركات المناسبة فالضم الذي يرى النووي أنه متعذر يلزم منه إلغاء العامل وهذا ال 

ف ع  َّللا   }يجوز بحال، ال بد أن العامل يؤث  ر فيما دخل عليه ولذلك في اآلية  [ العلماء 11]سورة المجادلة: {ي ر 
لماذا عدلنا إلى الكسر؟ اللتقاء الساكنين، ولينظر القارئ اآلن أثر مجمعون على أن الكسر ال يدخل الفعل 

العامل، الجزم لماذا عدلنا عنه إلى الكسر في أمر ال يمكن في األفعال؛ ألننا ال بد أن نجعل هذا العامل مؤث  را، 
، والفتح هنا في فنبحث عن العلة التي عدلنا فيها عن أثر هذا المؤث  ر إلى ما صرنا إليه من الكسر في الفعل

الفعل في اآلية ما تفتح، لكن لو قلنا بالضم ترتب على ذلك إلغاء عمل العامل وهذا ال يجوز باتفاق، لكن إذا 
عدلنا عنه إلى أثر غير مطابق عرفنا أن العامل عمل لكن منع من عمله األصلي التقاء الساكنين، فنصل إلى 

 دون عندكم في النسخ تفاوتا لم يضر ه لم يضر ه.المقصود وبهذا قال أكثر أهل العلم، ولذلك تج
 طالب: .............

ت د  }  [ لما ف ك  اإلدغام بان الجزم من يرتدد.217]سورة البقرة: {م ن ي ر 
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 طالب: .............
ن..  إيه أذ  

 المؤذن يؤذن.
ذلك رواه مسلم، يعني  في بعض نسخ مسلم حتى يرتحل من منزله «لم يضر ه شيء حتى يرحل»قال في الحديث 

هذا سبب والسبب يترتب عليه أثره إذا وجد السبب وانتفى المانع، لكن قد يوجد مانع م ن ترت ب األثر فال يترتب 
عليه فيجد ما يضره ولو قال هذا السبب لوجود المانع، والدعاء سبب، كثير من الناس يدعو وال ي ستجاب له كما 

أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، كلها من األسباب،  جاء في الحديث، وذكر الرجل أشعث
كل األسباب التي ذكرت من أسباب إجابة الدعاء، ثم قال: ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى 

ب  ل ك م  }يستجاب له األصل  ت ج  ع ون ي أ س  وجود عندنا [ طيب دعوناك فلم تجبنا؛ ألن المانع م60]سورة غافر: {اد 
فلوجود المانع ال يترتب األثر على السبب، وهنا قد يوجد موانع، وكثير من األدعية واألذكار التي تقال ور ت  ب 

القرطبي وليس  «لم يضره شيء حتى يرحل»عليها منافع دنيوية ودينية قد ال يترتب عليها أثر لوجود المانع 
ر م لما أشكل من تلخيص كتاب وإنما هو شي -ما ذكر شيئا في تفسيره -المفس   خه أبو العباس صاحب المفه 

مسلم، يقول: إنه جر ب هذا ما نزل منزال إال يقول هذا الذكر واالستعاذة فما أصيب بشيء إال مرة واحدة، يقول: 
غ ت بالمهدية فتذكرت أني لم أقله، ما قلت هذه االستعاذة، وإذا أراد هللا شيئا يسر أسبابه، إذا أراد لك شيئا  ل د 

 أنساك أو نسيت 
 طالب: .............

لم »هذه مسألة ثانية؛ ألن منهم من قال: إنه قد يقول الذكر فيصاب لكن ال يحصل من هذه اإلصابة ضرر، 
طيب مسألة، وهي لو أن شخصا سمع مثل هذا  «شيء حتى يرتحل أو يرحل من مكانه ذلك»هذا النص  «يضره

ضرر، يعني ما استحضر غير هذا فقط من أجل أال  يتضرر، وبعض الناس الحديث، فقال هذا الذكر؛ لئال يت
يحرص على صالة الصبح إذا أراد أن يسافر ليكون في ذمة هللا غير مستحضر لنصوص أخرى وأجور أخرى 

غير مستحضر هذه النصوص كلها، هو يصلي لكن يحرص « من صلى البردين دخل الجنة»وأن هذه الصالة 
الجماعة أكثر إذا أراد أن يسافر ليكون في ذمة هللا حتى يمسي، وبعض النصوص التي  على صالة الصبح مع

يرتب عليها أجور في اآلخرة مع االنتفاع في الدنيا مالحظة هذا االنتفاع هل يؤث  ر في أجره أو ال يؤث  ر؟ هذا 
ص يقول أنا أصلي الذي ال يحرص على الصالة إال من أجل االنتفاع في الدنيا هذا أمره معروف لكن شخ

جل  -وأنا أتقرب بذلك إلى هللا «ومن صلى البردين دخل الجنة» «وأثقل الصالة على المنافقين العشاء والصبح»
وألحظ أيضا أني أحفظ في سفري وأكون في ذمة هللا هل هذا فيه تشريك أو ال يؤثر؟ ما يؤثر لماذا؟ ألنه  -وعال

ى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم. قال رحمه هللا فيه مسائل، األولى: لو كان مؤثرا لما ن ص  عليه في الخبر حت
نس  }تفسير  ال  م  ن  اإل  ان  ر ج  رحمه هللا  -[ وسبق الكالم فيها ونقل كالم المفسر القرطبي6]سورة الجن: {و أ ن ه  ك 

وقال ال إشكال أو ال شرك،  -جل وعال -الثانية: كونه من الشرك ونص أهل العلم على أن االستعاذة بغير هللا
خفاء، القرطبي يقول ال خفاء في كون االستعاذة بغير هللا.. نعم.. هنا.. نعم.. يقول القرطبي وال خفاء أن 
االستعاذة بالجن دون االستعاذة باهلل كفر وشرك. الثالثة: االستدالل على ذلك بالحديث، ووجه االستدالل: "أعوذ 
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يجوز االستعاذة بها ويجوز الحلف بها، مع أن الحلف بغير هللا شرك قال؛  بكلمات هللا" وكلماته صفة من صفاته
ألن العلماء استدلوا به على أن كلمات هللا غير مخلوقة، يعني في ردهم على الجهمية أوردوا هذا الحديث، 

من ضمن  المعتزلة الذين يقولون أن القرآن مخلوق وفي الفتنة والمحنة التي حصلت في عهد المأمون ومن بعده،
األدلة التي استدلوا بها على أن القرآن كالم هللا غير مخلوق هذا الحديث ولو كان مخلوقا لما جازت االستعاذة 
ا، وهناك  به، قالوا؛ ألن االستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. نعم مختصر جد 

ا ومع ذلكم هي ثقيلة على كثير من الناس وإال كما جاء في أذكار ر ت  ب عليها منافع دينية ودنيوية وهي يس يرة جد 
"حطت في دقيقتين ما تزيد أو أقل، دقيقة ونصف أحيانا،  "من قال في يوم سبحان هللا وبحمده مائة مرة"الحديث: 

 ومع األسف أن يوجد من يسخر بمثل هذا الحديث، ويكتب في مواقع عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر"
التواصل قبل شهر أو أقل من شهر أنه كيف تكف ر ذنوب وكبائر ومعاصي وخطايا وما أدري إيش؟ ويتحمل من 

ومعروف الكالم في الكبائر ال بد فيها من  -نسأل هللا العافية -األوزار، وفي دقيقتين تمسح عنه هذه األمور
.التوبة، وما جاء في هذا الخبر محمول على الصغائر، المقصود أن م د   ثل هذه األمور فضل هللا ال ي ح 

 ولو سئل الناس الترابا ألوشكوا
 

 إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا 
ا -جل وعال -وهللا  ء ال تغيضها نفقة، يعني ال تنقصها النفقة، منذ خلق الخلق وهو ينعم عليهم ويرزقهم، يده سح 

العلماء  -نسأل هللا العافية-وسعة جوده وكرمه على ما عند المخلوق  -جل وعال -فيقيس المسكين فضل هللا
جعلوا من عالمات الوضع في الحديث أن ت رتب األجور العظيمة على األعمال اليسيرة، نقول أ خرج من هذا 

ذا الحديث في الصحيحين، نخضع لضوابط جعلها أهل العلم فيما ال أصل له من الضابط ما صح به الخبر، ه
 األحاديث أو فيما ال يوجد في دواوين اإلسالم.

 طالب: يا شيخ الدعاء يقال مرة أو ثال  مرات؟  
 وش فيه؟

 طالب: مرة أو ثال  مرات.
 .إذا دعا دعا ثالثا وإذا تكلم تكلم ثالثا -عليه الصالة والسالم-النبي 

فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة: أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع ال 
يدل على أنه ليس بشرك، مثل ما جاء في حديث الذباب الذي قدمه للصنم، فدخل حصل له منفعة نعم تركوه ما 

ا قلنا لو أن شخصا سجد لملك من الملوك قتلوه قتلوا الثاني هذه منفعة، لكن ال يخرجه عن كونه شركا، ومثل م
أن كون الشيء  -رحمه هللا -أو ثري من األثرياء وأغرقه باألموال ال يعني أنه ليس بشرك، كما قال الشيخ

 يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع ال يدل على أنه ليس من الشرك.
 به أجمعين.وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصح
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 بركاته.السالم عليكم ورحمة هللا و 
الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما 

 بعد:
لعن هللا من ذبح »في درس مضى لعله أول درس في الذبح لغير هللا، باب ما جاء في الذبح لغير هللا، وفيه 

ر، والنحر بالنسبة لإلبل كالذبح بالنسبة لغيرها، وأكثر كالم وفي الباب الذي يليه أن رجال نذر أن ينح «لغير هللا
ب  على الذبح، وال شك أن الذبح معتب ر في التقر ب إلى هللا بذبح  -جل وعال -أهل العلم في هذه األبواب ينص 

 الهدايا وبذبح الضحايا والعقائق وغيرها، فهل المحظور المذكور في هذه األبواب مختص بالذبح، أو الذبح
باعتباره هو الغال ب في بهيمة األنعام وما ي ت ق ر ب به من النسائك ذ ك ر الذبح، وإال فاألصل هو التقر ب والتقديم 

في باب ما جاء في الذبح لغير هللا،  «دخل النار  رجل  في ذباب »ولو كان حي ا حديث  -جل  وعال -لغير هللا
أعطاهم إياه، ومعلوم أن الذباب ال ي ذب ح، فهل الذبح وصف يعني لو أن شخصا أو ذلك الشخص اصطاد ذبابا و 

معتب ر  -جل وعال -مؤث  ر السيما وأنه في هذه األبواب كلها ي ن ص  على الذبح، ال شك أنه في التقرب إلى هللا
بمعنى أنه لو اشترى أضحية وأعطاها الفقير حية تصير أضحية أو صدقة؟ صدقة، لو اشترى عقيقة ودفعها حية 

وجب عليه هدي في الحج أو العمرة وسل م ها حي ة، الذبح له أثر أو ما له أثر؟ وفي هذه األبواب هل المقصود  لو
مجر د التقر ب أو التقريب والتقديم المقرون بالتعظيم أو أن الذبح وصف مؤث  ر بمعنى أنه لو سلمه حي ما يدخل 

 في هذه األبواب؟.
 طالب: .............

 لى هللا أو لغيره هذا.هو التقرب إ
 طالب: .............

الذبح معتب ر؟ يعني لو قال قر  ب ولو سمكة السمكة ال تحتاج ذبحا فأخذ سمكة من البحر وأعطاها إياه ماذا 
 يصير؟ 

 طالب: .............
 مثل الذباب صاد ذبابا وأعطاهم إياه.

 طالب: .............
 طيب..

 طالب: .............
 د تكون هدية أو رشوة.هدية، ق

 طالب: .............
 نعم..

 طالب: .............
 هذا الذي قرب ذبابا ذبحه أو ما ذبحه؟

 طالب: .............
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م ت هذه النسيكة ولو كانت حية بنية التقرب إلى  إًذا إطالق الذبح في هذه األبواب جرى مجرى الغالب وإال إذا ق د  
 م له ما يختلف الحكم.والتعظي -جل وعال -غير هللا

 طالب: .............
ألنه في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب التنصيص على الذبح، التنصيص على الذبح ال شك أنه تتابعوا عليه 

لكن لما كان الغالب أن مثل هذه الهدايا والقرابين  «لعن هللا من ذبح لغير هللا»وذكروه، وجاءت به النصوص 
 ت وإال لو تقر ب بسمكة هل نقول أنه ما ذ ب ح؟ إنما ت ذب ح ذ ك ر  

 طالب: .............
 هو تقر ب.

 طالب: .............
 وش هو؟

 طالب: .............
 السائبة هذه من أعمال الجاهلية وجاء الشرع بإلغائها ونفيها.

 طالب: .............
 ا جاءت بعشرة بطون فسيبوها.ال، هم ال سيبون للتعظيم هم يسيبونها؛ ألنها أدت ما عليه

 طالب: .............
سائل يسأل مثال ويجيب على سؤالك، يقول أنه رأى قطة في بيته، وهذه القطة اعتدت على بعض الدواجن عنده، 
أظن حمام أو دجاج فضربها بعصا فماتت أو هي امرأة، هي امرأة، فأصيبت هذه المرأة التي قتلت هذه القطة 

راق في غير هذه البالد فلما قرأ عليها قال: ال بد أن تأتي بكبش وأن تضعيه في الجهة  بنزيف، فذهبت إلى
الفالنية من المسجد الفالني، فوضعته ولمحت بصر إذا به يختفي، قال: ألنك  ضربت  هذه الهرة وهي بنت 

م لنا هذا الكبش في مقابل هذه الهرة التي قتلتها، هذا ال شك أنه تقديم،  ألناس من الجن، وقالوا ال نقبل إال أن تقد  
ضة لكن من الذي يحقق لنا أنها معاوضة، أو هي في مقابل تركهم أذى هذه المرأة  لكن قد يقول قائل إنه معاو 
بهذا النزيف، تقربوا بها إلى سيد من أسيادهم، والراقي ال يسلم من شوب بدعة، وقد يكون متورطا بمثل هذه 

 األمور من الشركيات.
 ..........طالب: ...
 وش لون؟

 طالب: .............
ال، ما قالوا في حل السحر بالسحر قالوا مكره، وقد يكون ضرره أعظم ال، هذا ليس بإكراه؛ ألن الشرك شأنه 
عظيم، الدنيا كلها ال تقوم له لو وصل إلى حد الموت، لكن أحيانا قد يكون في السحر أو في العين أحيانا ما 

عائن مدعو إلى وليمة عند شخص أراد أن يكرمه  -نسأل هللا السالمة والعافية -صهو أعظم من الموت شخ
فتركوا القرآن وتركوا غير  -نسأل هللا العافية -فجاء أوالد صاحب البيت أربعة، كلهم حفاظ وكلهم طلبة علم

الموت، وكذلك قد يكون اإلصابة بالعين يصل إلى حد أعظم من مسألة  -نسأل هللا السالمة والعافية -القرآن
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لعن هللا »السحر، نرجع إلى مسألتنا، المقصود هل الذبح شرط في أن يدخل في الشرك األكبر ويدخل في اللعن 
إلى غير ذلك مما ورد في النصوص، الذبح الذي هو سن السكين وقطع األوداج وإبانة الرأس  «من ذبح لغير هللا

ر ليتخلص من شرهم إال أن  وهكذا وإزهاق الروح، هل هذا شرط أو مجرد التقديم المقرون بالتعظيم؟ هناك ما ع ذ 
م ت هذا الكبش بناء على كالم الراقي قدمته حي ا  التقريب لهذا الصنم واضح من سياق الخبر وهذه المرأة التي قد 

 فأخذوه ماذا يقال في حكمه؟ 
 طالب: .............

 وش لون؟ 
 طالب: .............
م، السحرة أو بعض الرقاة الذين لهم تعامل مع الشياطينهم ما يقولون لك قر    نسأل هللا  -ب، يقول لك اذبح أو قد  

م. -العافية  يقول لك قد  
 طالب: .............

مها حية؟   نرجع فنقول هل الذبح وصف مؤث  ر أو أن الحكم يسري لو قد 
 طالب: .............

ة، وقلنا أن لو دفع األضحية حية ما صارت أضحية صارت صدقة، قلنا إن إراقة الدم لها أثر حتى في العباد
 فالذبح له أثر في الهدايا والضحايا والنسائك لكن في هذا الباب.

هذه مسألة تتكرر كثيرا وهي مسألة مداخالت بعض الطالب، وأحيانا تكون بطلب مني لكنهم يقولون أننا ال 
وإما أن نسمع السؤال لنفهم الجواب، وهذا كالم ال شك أنه  نسمع ما يقال، فإما أن تمنع مثل هذه المداخالت

مكرور وله حظ من النظر حتى في األشرطة الذي ما يسمع السؤال يسمع الجواب، وال شك أن السؤال فهم 
 السؤال يعين على فهم الجواب، ومعرفة السؤال يعين على فهم الجواب.

 ماذا تقول يا شيخ إبراهيم؟
 فصل الماضي ووضعنا لواقط بس صار فيها مشكلة صار فيها مشكلة..طالب: جربنا يا شيخ ال

 نعم الفصل الماضي جئنا بلواقط وحصل فيها إشكال كبير يعني ليست عملية.
 طالب: فيه حل إن شاء هللا.. نجد لها حل إن شاء هللا..
 واآلن إن شاء هللا ي در س حل يناسب الجميع إن شاء هللا.

 بد أن ت بح ث، وإذا تبرع بعض اإلخوة في بحثها أعني مسألة الذبح الذي هو إزهاق على كل حال مسألتنا هذه ال
 الروح، لو يتبرع بعض اإلخوة جزاهم هللا خيرا.

 طالب: .............
 متى؟ 

 طالب: .............
 نطرح المسائل لكن الكالم على أن اإلخوة الحضور قد ال يكونون ممن حضر سابقا لكن نريد بحث.

 سم.



 276 

 "بسم هللا الرحمن الرحيم.
الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا 
واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين، قال اإلمام المجدد شيخ اإلسالم محمد بن عبد الوهاب رحمه 

 هللا تعالى:
ع  م ن د ون  َّللا   م ا ال  ي نف ع ك  و ال  }غيث بغير هللا أو يدعو  غيره، وقول هللا تعالى باب  من الشرك أن يست و ال  ت د 

ين   ل ت  ف إ ن ك  إ ذًا م  ن  الظ ال م  ر ك  ف إ ن ف ع  ف  ل ه  إ ال  ه و    106=  ي ض  اش  ر   ف ال  ك  ك  َّللا   ب ض  س  س  ]سورة { و إ ن ي م 
وه  }ية وقوله اآل [107-106يونس: ب د  ق  و اع  ز  ند  َّللا   الر   ل  }[ اآلية وقوله 17]سورة العنكبوت: {ف اب ت غ وا ع  م ن  أ ض  و 

يب  ل ه  إ ل ى ت ج  ع و م ن د ون  َّللا   م ن ال  ي س  يب  }[ اآليتين، وقوله 5]سورة األحقاف: {ي وم  ال ق ي ام ة   م م ن ي د  أ م ن ي ج 
ط ر  إ   وء  ال م ض  ف  الس  ي ك ش  ع اه  و  صلى هللا -[ وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي 62]سورة النمل: {ذ ا د 
من هذا  -صلى هللا عليه وسلم-منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول هللا  -عليه وسلم

فيه مسائل،  «بي وإنما ي ستغا  باهلل عز وجلإنه ال ي ستغا  » -صلى هللا عليه وسلم-المنافق فقال النبي 
 األولى: أنه أنه عطف.."

 أن أن.
ع  م ن د ون  َّللا   م ا ال  }"أن عط ف الدعاء على االستغاثة من عطف العام على الخاص. الثانية: تفسير قوله  و ال  ت د 

ر ك   كبر. الرابعة: أن أصلح الناس لو يفعله [ الثالثة: أن هذا هو الشرك األ106]سورة يونس: {ي نف ع ك  و ال  ي ض 
إرضاء لغيره صار من الظالمين. الخامسة: تفسير اآلية التي بعدها. السادسة: كون ذلك ال ينفع في الدنيا مع 
كونه كفرا. السابعة: تفسير اآلية الثالثة. الثامنة: أن طلب الرزق ال ينبغي إال من هللا كما أن الجنة ال ت طل ب إال 

تاسعة: تفسير اآلية الرابعة. العاشرة: ذكره أنه ال أضل ممن دعا غير هللا. الحادية عشرة: أنه غافل عن منه. ال
 دعاء الداعي ال يدري عنه. الثانية عشرة: أن تلك الدعوة سبب لبعض المدعو   للداعي.."

 بغض بغض.
 أحسن هللا إليك.

لثالثة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة "أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو   للداعي وعداوته له. ا
عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة: أن هذه األمور هي سبب كونه أضل الناس. السادسة عشرة: 
تفسير اآلية الخامسة. السابعة عشرة: األمر العجيب وهو إقرار عبدة األوثان أنه ال يجب المضطر إال هللا وألجل 

حمى  -صلى هللا عليه وسلم-يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشرة. حماية المصطفى هذا 
 التوحيد والتأدب مع هللا عز وجل."

الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما 
 بعد:

 "باب  من الشرك أن يستغيث بغير هللا أو يدعو غيره" -رحمه هللا تعالى -فيقول المؤلف
نص على أنه أكبر، "أن يستغيث" أن  -رحمه هللا -من الشرك أعم من أن يكون أكبر أو أصغر، مع أن الشيخ 

ل بالمصدر، باب  من الشرك االستغاثة بغير هللا ودعوة غيره؛ ألن أو يعني مع تكرار العامل  وما دخلت عليه تؤو 
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ر أ ن هنا؛ ولذا ن صب ت؛ ألنها معطوفة على ما قبلها، باب  من الشرك االستغاثة بغير هللا أو دعوة غيره، تقد 
م السين والتاء للطلب، فهي طلب الغو  من غير هللا وطلب الغو  أخص  -جل وعال -االستغاثة مثل ما تقد 

لى الخاص، فكل استغاثة دعاء من الدعاء؛ ولذا قال إن عطف الدعاء على االستغاثة من باب عطف العام ع
وليس كل دعاء استغاثة؛ ألن االستغاثة كما قالوا ال تكون إال في الشدائد، والدعاء يكون في الشدائد وغيرها، أعم 
ع نعله يدعو هللا أن ييسر له هذا األمر وهو يسير، لكن ال يلزم  س  من أن يكون في الشدائد فقط حتى لو انقطع ش 

بخالف االستغاثة هذا كالم أهل العلم، وأن االستغاثة دعاء لكنه دعاء خاص بكشف أن يكون في الشدائد، 
؟ وشيخ اإلسالم يقرر أن دعاء "برحمتك أستغيث" الشدائد والكربات، إذا قلنا إن االستغاثة دعاء فماذا عن 

 الخبر من الصفة، الرحمة صفة دعاء الصفة شرك، هذا ما قرره شيخ اإلسالم وهنا قال برحمتك أستغيث أوال
 عنده في اآلالت ي خر  جه لنا..

 طالب: .............
 ال ال.. بالجواالت بهذه البرامج..

 طالب: .............
 عندك؟ موجود؟

 طالب: .............
 صفحة كم؟ 

 طالب: .............
 وال خرجه تحت؟ 

 طالب: .............
 هات الصفحة بس.. صفحة كم؟ 

 .طالب: ............
 بالكتاب.

 طالب: .............
 ما هي النسخة نفسها؟
 طالب: .............

 فتح المجيد.. إيه ال ما ينفع..
 طالب: .............

 عطن إياه يا أبو عبد هللا..
 طالب: .............

 وينه؟
 طالب: .............

 أيهم؟ 
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 طالب: .............
 لحاكم.. ما يصلح.. أظن طلع الحديث كامال.. فيه أحد خرجه لنا بالجهاز؟ثالثة أبو داود في السنن والترمذي وا

 طالب: .............
 .-عليه الصالة والسالم-مرفوع يعني إلى النبي 
 طالب: .............

 طيب واإلشكال كيف نرفعه؟ عند من يقول أن االستغاثة دعاء برحمتك نستغيث.
 طالب: .............
 بصفته؟ -جل وعال -لتوسل إلى هللاهل يكون من باب ا

 طالب: .............
هذا معروف أن الصيغة الصيغة إذا كان دعاء فالسين والتاء للطلب، وأنت تطلب االستغاثة برحمة هللا، ال 

 تطلبها من رحمة هللا؛ ألنه قال برحمتك ما قال من رحمتك.
 طالب: .............

مستعينا أو متوسال إلى هللا بهذه  -جل وعال-و هللا والمستغا  هو هللا أعوذ برضاك من سخطك، فالمستعاذ به ه
 الصفة فليس من هذا الباب، أظن المعنى واضح.

ين  وقول هللا تعالى } ل ت  ف إ ن ك  إ ذًا م  ن  الظ ال م  ر ك  ف إ ن ف ع  ع  م ن د ون  َّللا   م ا ال  ي نف ع ك  و ال  ي ض  ]سورة  {و ال  ت د 
[ ال تدع من دون هللا يعني غير هللا، ال تدع غير هللا ما ال ينفعك وال يضرك يعني هل هذا قيد مؤث  ر 106يونس:

ر ك  }أنه يجوز أن يدعى من ينفع ويضر؟  ع  م ن د ون  َّللا   م ا ال  ي نف ع ك  و ال  ي ض  [ يعني 106]سورة يونس:{ و ال  ت د 
 هل هذا له مفهوم أو ال مفهوم له؟ 

 ............طالب: .
ين  }هذه صفة كاشفة ال مفهوم لها  ل ت  ف إ ن ك  إ ذًا م  ن  الظ ال م  ف إ ن }[ هذا يبين لنا في قوله 106]سورة يونس:{ ف إ ن ف ع 

ين   ل ت  ف إ ن ك  إ ذًا م  ن  الظ ال م  ي}[ والمقصود بالظلم هنا الشرك 106]سورة يونس: {ف ع  ك  ل ظ ل م  ع ظ  ر  { ]سورة م  إ ن  الش  
وإن كان يوجد عنده نفع وضر يليق به باعتباره مخلوقا؛ ألنه يقدر على  -جل وعال -[ فدعاء غير هللا13لقمان:

ب  ل ك م  }بعض الشيء، لكن دعاؤه والدعاء هنا هو دعاء المسألة الذي هو عبادة  ت ج  ع ون ي أ س  [ 60]سورة غافر: {اد 
ين  }دليل بخالف الدعاء الذي هو النداء غيره هذا ب ل ت  ف إ ن ك  إ ذًا م  ن  الظ ال م  [ ألن النداء 106]سورة يونس: {ف إ ن ف ع 

ع  }يا فالن يا فالن ليس فيه إشكال  ه لمن؟ للرسول 106سورة يونس:{ ]و ال  ت د  عليه الصالة -[ الخطاب موج 
ا الخطاب وهو معصوم منه يتجه إليه مثل هذ -عليه الصالة والسالم-المعصوم فإذا كان الرسول  -والسالم

ع  م ن ألنه معصوم } -جل وعال -فالمراد به أمته؛ ألنه ال يمكن أن يدعو من دون هللا بل ال يدعو إال هللا و ال  ت د 
ين   ل ت  ف إ ن ك  إ ذًا م  ن  الظ ال م  ر ك  ف إ ن ف ع  ر ك ت  }[ كما قال 106]سورة يونس: {د ون  َّللا   م ا ال  ي نف ع ك  و ال  ي ض  ل ئ ن  أ ش 

ب ط ن  ع م ل ك   فالمراد بذلك أمته المقتدون  -عليه الصالة والسالم-[ وهو معصوم من الشرك 65سورة الزمر:{ ]ل ي ح 
ر   }به  ك  َّللا   ب ض  س  س  ه للنبي 17]سورة األنعام: {و إ ن ي م  بهذا  -عليه الصالة والسالم-[ فهذا الخطاب الموج 

ب ط ن  ع م ل ك  } األسلوب وبهذه القوة ر ك ت  ل ي ح  ع  م ن د ون  َّللا   م ا ال  ي نف ع ك  و ال  }[ 65]سورة الزمر: {ل ئ ن  أ ش  و ال  ت د 
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ين   ل ت  ف إ ن ك  إ ذًا م  ن  الظ ال م  ر ك  ف إ ن ف ع  [ هذا يجعل المسلم على وجل وعلى خوف 106]سورة يونس: {ي ض 
فكيف بغيره ولذا  -عليه الصالة والسالم-ألمر، وذاك النهي الموجه للنبي واستحضار ال يغفل عن مثل هذا ا

ن ام  }يقول إبراهيم عليه السالم  ب د  األ ص  ب ن ي  أ ن ن ع  ن ب ن ي و  [ يقول إبراهيم التيمي: من يأمن 35سورة إبراهيم:{ ]و اج 
ت مسألة هفوة أو زلة هذا كفر، هذا خسارة البالء بعدك يا إبراهيم، يعني على اإلنسان أن يكون خائفا؛ ألنها ليس

ك  َّللا   }الدنيا واآلخرة، فيكون اإلنسان أحرص ما يكون على تحقيق التوحيد والبعد عن الشرك ووسائله  س  س  و إ ن ي م 
ف  ل ه  إ ال  ه و   اش  ر   ف ال  ك  ي ر  [ في سورة يونس }17]سورة األنعام: {ب ض  ك  ب خ  [ وفي سورة 107س:]سورة يون {و إ ن ي ر د 

ك  }األنعام  س  س   [ ما الفرق بين يردك ويمسسك؟ 17]سورة األنعام: {و إ ن ي م 
 طالب: .............

ك  } س  س   [ نعم..17سورة األنعام:{ ]و إ ن ي م 
 طالب: .............

 طيب ويمسسك بخير أليس في سورة األنعام كذا؟ تختلف عن سورة يونس.
 طالب: .............

ل ه  }يونس  آية ي ر  ف ال  ر آد  ل ف ض  ك  ب خ   .[107]سورة يونس: {و إ ن ي ر د 
 طالب: .............

ر من مفعوالته -جل وعال-أن هللا  ر والض  ر يمسس بالض  وليس من أفعاله  -جل وعال -يريد الخير ما يريد الض 
لحديث، فهو ال يريد الضر يريد الخير، لكن كما جاء في ا «والشر ليس إليك»ما الفرق؟ أن هللا ال يفعل الخير 

قد يمس بالضر ويترتب عليه مصلحة فيكون حينئذ خيرا، يكون في أفعاله الخير سواء كان المفعول خيار أو 
ولذا ال يضاف إليه الشر وإن كان في مفعوالته ما هو شر، يقع فيها ما هو شر  «والشر ليس إليك»ضرا؟ 

ب به، وكذلك المصائب بالنسبة، وليس بشر محض، قد يت رتب على هذا الشر خير أعظم بكثير مما لو لم ي ص 
ف  ل ه  إ ال  ه و  }يترتب عليها مصالح ومنافع  اش  ر   ف ال  ك  ك  َّللا   ب ض  س  س  [ ما يكشف الضر 17]سورة األنعام: {و إ ن ي م 

ع أن ينفعك وال يستطيع أن يضرك وإذا كان األمر كذلك فكيف تدعو من دونه من ال يستطي -جل وعال -إال هللا
 .-جل وعال-وال يستطيع أن يكشف ما بك من ضر بل ال يكشفه إال هللا 

 طالب: .............
المفعوالت هي الناشئة عن الفعل المفعوالت؛ ولذا نستطرد لكن ما أدري،  يعني خلق هللا السموات واألرض كيف 

 تعرب السموات؟
 طالب: .............

 مفعول به هو الذي وقع عليه فعل الفاعل؟ هي موجودة من أجل أن يقع عليها فعل؟يقولون ال
 طالب: .............

 مفعول مطلق هذا كالم ابن هشام في المغني؛ ألنها ما وقع عليها فعل.
 طالب: .............
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ر موجودة حتى يقعل ما هو األصل أنك تقول شربت الماء، أو أخذت العلبة هذه وقع عليها الفعل، السموات غي
 عليها فعل.

 طالب: .............
 دعنا من األنواع هذه، نحن نناقش كالم ابن هشام من حيث المعنى صحيح أو غير صحيح؟ وش هو؟

 طالب: .............
 الخل ق، خلق هللا خل قا هو السموات واألرض.

 طالب: .............
ه السموات واألرض تبين لك الفرق؟ األصل أن الشيء يكون موجودا، ال ال تقول لي خبر، خل قا هذا الخل ق حقيقت

المفعول موجود من قبل الفاعل ثم يقع عليه فعل الفاعل، السموات واألرض غير موجودة قبل الفعل، هذا الذي 
جعل ابن هشام يقول هي في حقيقتها مفعول مطلق وليست مفعوال به، وإن كان النحاة كلهم يطبقون على أنها 

عول به؛ ألن التعامل مع األلفاظ عند النحاة تجرى على قواعدهم العامة بغض النظر عما يعتري بعضهم من مف
لفظ الجاللة مشتق ماذا يقتضي كونه مشتقا، المشتق مأخوذ من  -جل وعال -حيث المعنى، اآلن لما يقولون هللا

؟ لكن يقولون -جل وعال -قبل هللا المصدر، فاأللوهية هي األصل وهللا فرع صحيح أوال؟ صحيح؟ يوجد شيء
من حيث الموازين اللغوية هذا وضعه من حيث الوزن وإال في حقيقة األمر ال شيء قبل هللا، ما فيه شيء من 
أجل أن يشتق منه، منهم من قال جامد،  لكن أصل المادة وأصل التركيب هو تركيب المشتقات، أظن أن هذا 

 نوع دقيق قد يعسر فهمه على..!
 : .............طالب

 من أجل مثال واحد؟!
 طالب: .............

ق ت  }من أجل مثال واحد نغير القاعدة؟!  م اء  انش  م اء  انف ط ر ت  }[ 1]سورة االنشقاق: {إ ذ ا الس  ]سورة  {إ ذ ا الس 
ر، هذا و 1االنفطار: ر، بعضهم يقول: لماذا نقول فعل مقد  ضعها ما الذي يمنع [ السماء مرفوعة بماذا؟ بفعل مقد 

من رفعها؟ ألنها ال تدخل على األسماء، فنقدر فعال، يقول: نلغي هذه القاعدة وندعها تدخل على األسماء، 
 السيما وأن األمثلة كثيرة جدا لكن فيما معنا ال يوجد إال مثال واحد.

 طالب: .............
 كل تعريف له شواذ، كل قاعدة لها شواذ.

وه   ف اب ت غ وا}وقوله  ب د  ق  و اع  ز  ند  َّللا   الر   [ ابتغوا يعني اطلبوا، والطلب هو الدعاء، وتقديم 17]سورة العنكبوت: {ع 
المعمول تقديم الظرف عند هللا، األصل فابتغوا الرزق عند هللا؛ ألنه عندك أكثر من معمول للفعل، عندك 

م منها؟ المفعول، وإذا اجتمع أكثر من المفعول والظرف، وإذا اجتمع عنده معموالت لعامل واحد ما الذ ي يقد 
م منها؟ ما يصلح أن يكون فاعال، أعطيت  زيًدا دينارا ما يصلح عندهم أن تقول أعطيت  دينارا  مفعول ما الذي يقد 
زيدا، كلها مفاعيل لكن زيد يصلح أن يكون فاعل ألنه آخذ، والدينار مفعول؛ ألنه مأخوذ، تقديم الظرف هنا من 

وه بطلب الرزق أجل ما ذا؟ من أجل االختصاص مثل إياك نعبد وإياك نستعين، يعني فال تطلبوه من غيره، فخص 
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ادعوه وال تدعوا غيره لحصول الرزق واعبدوه وال تعبدوا غيره فكما أن صرف العبادة لغيره شرك فطلب الرزق من 
ع و م ن د ون  َّللا   }غيره شرك وقوله  ل  م م ن ي د  م ن  أ ض  م   و  يب  ل ه  إ ل ى ي وم  ال ق ي ام ة  و ه م  ع ن د ع ائ ه  ت ج  م ن ال  ي س 

اف ل ون   يب  ل ه  }[ من أضل يعني ال أحد أضل 5]سورة األحقاف: {غ  ت ج  ع و م ن د ون  َّللا   م ن ال  ي س  ]سورة  {م م ن ي د 
عظم من الشرك، يعني نهاية بذنب أ  -جل وعال -[ هل هناك أعظم من الشرك؟ ما عصي هللا5األحقاف:

 "من ال يستجيب له"يعني غير هللا،  "ممن يدعو من دون هللا"الضالل الشرك، ال أحد أضل ممن يشرك به غيره، 
يب  ل ه  إ ل ى ي وم  }وهذا إضافة إلى كونه خلال كبيرا في الدين هو أيضا خلل في العقل؛ ولذا قال:  ت ج  م ن ال  ي س 

[ ولذا ومع األسف أننا نرى وبكثرة من يصمد أمام جدار أو مام حجر يدعوه ويطلب 5ألحقاف:]سورة ا{ ال ق ي ام ة  
منه ما ال يقدر عليه من عنده إرادة وفعل فكيف بحجر أصم ال يسمع وال يبصر وال يتكلم، هذا ال أحد أضل منه 

نا أكلناها؟! وين العقول؟! قال أين عقولنا حينما كنا نعبد التمرة فإذا ج ع -عليه الصالة والسالم-لما قيل له 
اآلن حديد في مصنع موجود يركب على شيء ثم يؤتى به لمنبر مسجد، هذا الحديد أو هذا   «أخذها باريها »

الخشب ثم يأتي من يتمسح ويتبرك به، ماذا يستفيد؟ طيب لماذا ما تمسحت به قبل ساعة حينما كان بالمصنع؟! 
ن ع، اكتسب البركة من هذا المكان؟! هذا حديد، رأيت  امرأة تتمسح تغير وضعه بعد أن كان حديدا خاما أ و ي ص 

 بالحديد الموضوع على مقام إبراهيم.
 طالب: .............

بكثرة لكن الكالم على الجواب، قلت هذا حديد ال ينفع وال يضر، فقالت المرأة  هذا عندكم ال ينفع لكن عندنا ينفع 
ل  } -نسأل هللا السالمة والعافية -الم: أنتم عندكم ما ينفع لكن عندنا ينفعبهذا الحرف، قالت لي هذا الك م ن  أ ض  و 

يب  ل ه  إ ل ى ي وم  ال ق ي ام ة   ت ج  ع و م ن د ون  َّللا   م ن ال  ي س  [ إلى يوم القيامة طيب الغاية هذه 5]سورة األحقاف: {م م ن ي د 
 لها مفهوم أو ما لها مفهوم؟ 

 ........طالب: .....
 ما مفهومها؟ 

 طالب: .............
يب  ل ه  إ ل ى ي وم  ال ق ي ام ة  } ت ج  [ هذا يعني سياق اآلية يدل على أنه ليس في األصنام 5]سورة األحقاف: {م ن ال  ي س 

هذا في  التي هي جامدة وال ت بع ث وال ت حيى بعد مماتها؛ ألن الغاية تدل على أنه يوم القيامة يرد عليهم، يعني
األموات من األحياء، هذه الغاية وإذا قلنا أنها مثل ما ال ينفعك وال يضرك قلنا أنه وصف كاشف ال مفهوم له 

وء  }فيشمل الجميع وقوله  ف  الس  ي ك ش  ع اه  و  ط ر  إ ذ ا د  يب  ال م ض  [ من الذي يجيب 62]سورة النمل: {أ م ن ي ج 
كفار قريش ال يزعمون أن آلهتهم تجيب وإنما تقربهم إلى هللا؛ ولذا كانوا المضطر؟ حتى عند الكفار إذا سألتهم، 

في الرخاء يعبدون هذه األصنام ويسألونها ويطلبون منها ويستغيثون بها، فإذا جاءت الشدائد أخلصوا فال يدعون 
ين  ف  ف إ ذ ا إال هللا } ين  ل ه  الد   ل ص  ع و ا َّللا   م خ  ل ك  د  ك ب وا ف ي ال ف  اه م  إ ل ى ال ب ر   ر  إ ذ ا }[ األمان 65]سورة العنكبوت: {ل م ا ن ج 

ر ك ون   في القاعدة الرابعة من القواعد األربع:  -رحمه هللا -[ ولذا يقول اإلمام المجدد65]سورة العنكبوت: {ه م  ي ش 
ون في الشدة، أما أن مشركي زماننا أعظم شركا من األولين لماذا؟ ألن األولين يشركون في الرخاء ويخلص
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مشركو زماننا فشركهم دائم في الرخاء والشدة، تجده في حريق يقول يا علي يا حسين يا جيالني يا بدوي، حريق 
 يشتعل نار أو يداس باألقدام يقول يا فالن يا فالن فشركهم دائم في الرخاء والشدة.

 تفضل يا أبو عبد هللا.
 المؤذن يؤذن.

 طالب: .............
 با في قطعه وإال المعطي والمانع هو هللا جل وعال.صار سب

 طالب: .............
 إيه شرك؛ ألن الطواف خاص هو يطوف لمن هو؟ يطوف هلل أو يطوف لصاحب القبر؟ 

 طالب: .............
 نسأل هللا العافية. -جل وعال -الطواف عبادة ال يجوز صرفه إال هللا

 طالب: .............
ي} وء  أ م ن ي ج  ف  الس  ي ك ش  ع اه  و  ط ر  إ ذ ا د  رحمة هللا  -[ ذكرنا كالم الشيخ اإلمام المجدد62]سورة النمل: {ب  ال م ض 

وهذا هو الواقع يشاه د اآلن في الرخاء والشدة، تجده في هدم أو في حاد  يكرر الكالم الذي كان يكرره  -عليه
يعني في كالم يسمع في  -نسأل هللا العافية-كذا يا كذا في حياته، يا علي يا حسين يا بدوي يا جيالني يا 

المطاف يقول: يا أبا عبد هللا جئنا بيتك وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك؛ ألن بعض الناس يقول األمثلة التي 
يذكرها الشيخ خالص تجاوزوها الناس وانتهت، الكالم ليس بصحيح لكل قوم وار ، حتى كالم المبتدعة القدامى 

منه الجلود وجد من يكرره ويقوله، بعض الناس يقول لماذا تدرس المذاهب خالص المذاهب انتهت  الذي تقشعر
المعتزلة وجدوا وانتهوا، ال ال ما انتهوا المعتزلة موجودون إلى يومنا هذا، المشركون بأنواع الشرك التي ذكرها أهل 

ابن بطوطة في رحلته إلى المشرق دخل على العلم، وما في هذا الكتاب أمثلته كثيرة جدا في الحاضر والسابق، 
شخص تدعى فيه الوالية، فخلع جبته وأعطاها إياه، هذا الذي تدعى فيه الوالية خلع جبته وأعطاه إياها، لبسها 
ومضى ثم دخل على آخر فقال له أال تعجب من إعطائك هذه الجبة من الولي فالن؟ قال: ألن البالد باردة وما 

ي ما أحفظه بعيد العهد، قال: تشتد البرودة والشيخ يعلم في الساعة الفالنية في المكان أدري إيش الكالم يعن
وموجود هذا كثير في الرحالت  -نسأل هللا العافية -الفالني، وليس بعجب؛ ألنه يدب  ر الكون ويعلم السر وأخفى

الون مغرمون بالوقوف على المشا هد والمزارات واألماكن األثرية، التي يكتبها من ال تحقيق عنده، وهؤالء الرح 
طافحة بذلك، والتحقيق في كتب  -أعني الرحالت -ويفعلون عندها ما يفعلون من أنواع الشرك والبدع، وكتبهم

ل وهم ينظرون، والواقع شاهد  الة هدفهم تسطير ما يشاهدون وما ي فعلون وما ي فع  الرحالت قليل؛ ألن هؤالء الرح 
لة م ن عنده تحقيق للتوحيد وعنده أيضا علم، وتشتمل رحلته على فوائد علمية كبيرة بذلك، يعني وجد من الرحا

ر ي كلها  ي د الف ه  في الفنون والعلوم كلها، يجتمع بالعلماء ما يجتمع بمخرفين وغالة وما أشبه ذلك، فرحلة ابن ر ش 
ا بيتك وقصدنا حرمك ويقول السابق علم فعلى طالب العلم أن يعتني بها، يقول هذا المشرك: يا أبا عبد هللا جئن

 في البردة:
 يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به

 
 سواك عند حلول الحاد  العمم 
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 ويقول أيًضا:
 فإن من جودك الدنيا وضرتها

 
 ومن علومك ................. 

 من علومك بعض علومك. 
.......................... 

 
 لوح والقلم...........علم ال 

البوصيري في البردة  -جل وعال -الدنيا واآلخرة كلها من جوده وليست كل جوده، يعني هذا ما الذي تركه هلل 
اإلشكال أنها تردد في بعض األوطان أكثر من القرآن، ويترنم بها على كافة المستويات، نساء وأطفال ورجال 

ي اليمني ما هو مثل ذلك وأشد، وكذلك  وكبار عامة ومن ينتسب إلى العلم، كلهم يعتنون بها وفي أشعار الب ر ع 
في كتاب اسمه غاية األماني في الرد على النبهاني وكلهم من هذا النوع،  -رحمه هللا -النبهاني، وقد رد األلوسي

 -لمصلى هللا عليه وس-قال: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي  -نسأل هللا العافية -من هذا الشرك
منافق، بإسناده المتصل من شيخه إلى عبادة بن الصامت، الشيخ سليمان بن عبد هللا في التيسير يقول: بي ض 

نقله عن غيره أو كتب من حفظه وهو من حديث عبادة، بعض من  -وهللا أعلم -المصن  ف السم الراوي وكأنه
ذا الكالم ليس بصحيح؛ ألننا بإمكاننا أن نقول عل ق على التوحيد قال؛ ألن إسناده لم يصح لم يذكره المؤلف، ه

روى البخاري بإسناده إذا قلنا نقول أنه ما يصح؟! ال، إنما هذا من باب االختصار، بدال من أن يقول روى 
الطبراني عن فالن عن فالن عن فالن نقول بإسناده، والذي يريد التحقيق يرجع إلى األصل ويجد اإلسناد، أما 

ر هذا ليس بصحيح؛ ألنا كثيرا ما نقرأ روى البخاري بإسناده لكن  كونه يكون تشكيكا في اإلسناد إذا لم ي ذك 
وفي إسناده ابن لهيعة؛ ولذا قال  -عليه الصالة والسالم-الحديث من رواية عبادة بن الصامت عن النبي 

اختالفا كبيرا عند أهل الهيثمي رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة، وهو حسن الحديث، ابن لهيعة مختل ف فيه 
العلم، األكثر على تضعيفه مطلًقا، ومنهم من يقول: إن روايته ضعيفة إال عن العبادلة األربعة، ومنهم من 
د حديثه وهو عالم وفقيه لكن حصل له شيء من االختالط بعد احتراق كتبه، وعلى كل حال األكثر  يحسن ويجو  

واضع ضع ف حديثه وفي موضع من كتاب الحج قال: أخرجه على تضعيفه، وابن حجر في فتح الباري في م
ن إسناده، وفيه ابن لهيعة  اإلمام أحمد عن حديث جابر أخرجه اإلمام أحمد بإسناد  حسن وفيه ابن لهيعة فحس 
فكالم ابن حجر في ابن لهيعة ال شك أنه فيه نوع اضطراب، اللهم إال إذا كان نظره في الحكم عليه تبًعا لمروي  ه؛ 
م عليه بالضعف بال شك،  ده ابن لهيعة؛ ألن من اختلط وضعيف الحفظ ي حك  ألنه قد يكون الحديث حسنا وجو 
لكن هل معنى هذا أن كل ما ينطق به غير مضبوط؟ ال، قد يضبط فيكون هذا مما ضبطه ابن لهيعة وحسنه 

 وهو الراجح إن شاء هللا تعالى. ابن حجر، وهنا حسنه الهيثمي وإال فاألصل أن ابن لهيعة األكثر على تضعيفه
 طالب: ..........

 هذه رواية م ن؟
 طالب: رواية أحمد...

 رواية أحمد وابن سعد ما هي رواية الطبراني.
منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا  -صلى هللا عليه وسلم-وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي 

؛ ألنه كان معروفا بأذية المؤمنين، فقال بعضهم بنا، المنافق لم يرد اسمه، قال  بعضهم: لعله عبد هللا بن أ ب ي 
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قوموا بنا  -رضي هللا عنه -قوموا بنا، قال بعضهم إن المراد به كما جاء في بعض الروايات أنه أبو بكر
إنه ال » -صلى هللا عليه وسلم-من هذا المنافق، فقال النبي  -صلى هللا عليه وسلم-نستغيث برسول هللا 

عليه الصالة -كون القائل أبو بكر والخبر أو الكالم الذي قاله مستدر ك النبي  «يستغا  بي وإنما يستغا  باهلل
يعني أبو بكر أفضل األمة بعد نبيها، لكن قد يخفى عليه  «إنه ال يستغا  بي وإنما يستغا  باهلل»قال  -والسالم

-فيما يقدر عليه يستطيع  -صلى هللا عليه وسلم-أنه استغاثة به  الحكم، وأن االستغاثة ال تجوز إال باهلل مع
أن يكف شر هذا المنافق، ولو أدى األمر إلى أن يأمر بقتله؛ ألنه كافر يبطن الكفر  -عليه الصالة والسالم

 -معليه الصالة والسال-فهي استغاثة به  -نسأل هللا العافية -ونفاقه مشهور ونزل فيه آيات وقال كالما مكف  ر
إنه ال يستغا  بي وإنما يستغا  باهلل ال يستغا  »في قوله  -عليه الصالة والسالم-فيما يقدر عليه، لكن جوابه 

يعني االستغاثة واالستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه، يعني غريق يستغيث بمن حوله  «بي وإنما يستغا  باهلل
فيخرجه، لكن استغاثة في مخلوق ال يحسن السباحة على الشاطئ أغيثوني أغيثوني فمنهم من يحسن السباحة 

 أغثني أغثني يا فالن يجوز أو ما يجوز؟ 
 طالب: ..........

بأي سبب، قد ال يحسن السبب لكن يدل  ي حبال أو شيء هذه أمور فيها نوع تفصيل، فإذا كان أمر ال يستطيعه 
إنه ال »يع أن يكف شر هذا المنافق وقال يستط -عليه الصالة والسالم-ويستغيث به هذا هو الشرك، والنبي 

ت ه  }وفي قصة موسى  «يستغا  بي وإنما يستغا  باهلل عز وجل يع  ت غ اث ه  ال ذ ي م ن ش  [ 15]سورة القصص: {ف اس 
وأغاثه موسى فوكزه إلى آخره المقصود أن االستغاثة واالستعانة فيما يقدر عليه المخلوق ال بأس بها وجائزة، لكن 

-وهذا إنما هو سبب حينما قال النبي  -جل وعال -تغيث أن يستحضر أن المغيث في الحقيقة هو هللاعلى المس
وقلنا إنه فيما يقدر عليه، أراد أن يحمي جناب التوحيد ويسد الباب  «إنما يستغا  بي» -عليه الصالة والسالم

يقدر عليه وال شيء فيها، لكن بعض  والذرائع الموصلة إلى الشرك، وإن كانت االستغاثة به في هذا المجال مما
األلفاظ أحياًنا يكون فيها قوة تدل على أن الشخص الذي ي ستغا  به له شأن وعنده قدرة واستطاعة، فأراد النبي 

أن يحسم الباب ويسد الذريعة الموصلة إلى الشرك، وفي قصة أنا شاهدتها هناك  -عليه الصالة والسالم-
يء يجري وراء ولده ومعه المسحاة تعرفون المسحاة ؟ تختلف عن الفأس وإال  شخص كبير في السن وفي عقله ش

 من نوعه، الفأس بالطول وهذه بالعرض، ومعهم المساحي فما فجأنا إال صوت المساحي في الحديث الصحيح.
 طالب: ..........

 وش هو؟ 
 طالب: ..........

 والفأس بالطول تقطع بها األشجار.. عرفت الفرق؟أنا أقول المسحاة عرض تعزق بها األرض للزراعة وغيرها 
 طالب: ..........

 ال، اسمها المسحاة.
 طالب: ..........

 ال، هذا الصحيح في اسمها، في الحديث الصحيح ما فجأنا إال صوت المساحي.
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 المقصود أن هذا الشخص كبير السن خفيف العقل يجري وراء ولده ومعه المسحاة فاستغا  الولد برجل ال
يستطيع أن يدفع عن نفسه نضو الخلقة، وكبير في السن فدفعه هذا الرجل بشدة، خاف أن تأتي  المسحاة عليه، 
استغا  به فما أغاثه، كونه يستغيث بشخص ال يستطيع أن يدفع عن نفسه في مثل هذه الحال هل نقول أنه 

ه أو بجاهه أو بشيء من ذلك، وأيضا أشرك؟ ال، ألن هذا العمل في األصل مما يقدر عليه المخلوق إما بدفع
هو مضطر، المقصود أن مثل هذه المسائل يختلف فيها الحكم مما يقدر عليه المخلوق أو ال يقدر عليه، يعني 

عليه الصالة -داخل في قدرة المخلوق هذا شيء، والخارج عن قدرة المخلوق هذا ال شك أنه شرك أكبر، والنبي 
من باب حماية جناب التوحيد وسد الذرائع  «ستغا  بي وإنما يستغا  باهللإنه ال ي»حينما قال  -والسالم

 الموصلة إلى الشرك.
 كم باقي على اإلقامة؟

 طالب: ..........
 وش هو؟

 طالب: ..........
هو ليس المراد به االستغاثة الشركية ما  «إنه ال ي ستغا  بي»يعني كون أبي بكر قد يخفى عليه هذا الحكم 

تخفى على أبي بكر مع أن الحكم في أول األمر قد يخفى وقد يعلمه األصغر دون األكبر، فال يوجد نقول أنها 
أحد يحيط بجميع األحكام، ومع ذلك هذا النوع وهذه الحماية لجناب التوحيد بسبب هذا اللفظ وإن كان القائل أبو 

 قبل ويكرره مرة ثانية.من  -عليه الصالة والسالم-بكر خفي عليه ولم يكن أن يعلم جواب النبي 
 طالب: ..........

 وين؟ 
 طالب: ..........

 ال ال، ونفس الموضوع جواب الحكيم في غيره يصرف عن السؤال إلى غيره.
 يقول: قلتم أن أبا بكر قد يخفى عليه أمر الشرك في االستغاثة هل تقصدون الشرك الخفي واألصغر؟

وعرفنا أنه فيما يقدر عليه فليس  -صلى هللا عليه وسلم-اب النبي أنا أقصد أن أبا بكر خفي عليه ما تضمنه جو 
قد يخفى على أبي بكر وغير أبي بكر،  -عليه الصالة والسالم-بشرك، يعني هذا األدب مع هللا جل وعال منه 

 ال.وال فيه أدنى إشك -عليه الصالة والسالم-وفي قرارة نفسه أنه مادام العمل جائز لماذا ال نطلبه من النبي 
 طالب: ..........

 إيه فيما يقدر.. ال شك أن هذا أكمل.
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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 طالب: ............

 إيه تفضل.
 طالب: ............ 

ال شك أن األشهر الحرم لها مزية على غيرها، وال شك أن األعمال فيها سواء كانت صالحة أو غير صالحة 
ي المعصية في مكة أو في المدينة هذه ال ليست كاألعمال في غيرها، وأما المضاعفة فهي كما قال أهل العلم ف

تضاع ف لكن تعظ م لحرمة المكان، وهنا قد يكون اإلثم أعظم لحرمة الزمان، وقل مثل هذا في الطاعات أما 
 المضاعفة فال دليل عليها.

 المسألة التي باألمس مسألة التقديم من غير ذبح بحثها أحد؟ أحد كتب شيئا؟ يوجد شيء؟ 
 ...طالب: .........

أحد اإلخوان بحث في كتب التفسير في السوائب وأنها تسي ب إذا أنجبت عشرة بطون لطواغيتهم وأصنامهم، 
 تسي ب حية تترك، ويقول يحتاج إلى مزيد وقت الستطالع بقية التفاسير ليطلع على ما يقولون.

 طالب: ............
هذه ال تحتاج إلى ذبح، وهو من تتمة الكالم الماضي  ما نحتاج إلى ذبح، لو قال بدل ما أقدم كبشا أقدم سمكة،

وجاء فيه، استطرقنا إلى هذا في الكالم الماضي، ولعل اإلخوان تنشط هممهم لبحث المسألة ونستفيد منها؛ ألن 
مدار النصوص على الذبح فهل الذبح وصف مؤث  ر في الحكم أو غير مؤثر؟ والقصد من ذلك القربة والتقريب؟ 

في يوم عيد األضحى ذبيحة وذبحتها على أنها أضحية يختلف حكمها عما لو دفعتها إلى فقير  أنت لو قدمت
حية، ال شك أن الحكم يختلف، لكن ال شك أن التقديم سواء كان هدايا أو نذور، حتى النذور إذا نذر لميت أو 

 لصنم أو شيء ولو لم يذبحه ال يحتاج إلى ذبح.
 طالب: ............

 فتأكلها هذه المتقب لة.وتأتي النار 
 طالب: ............

م ما ذ ب ح حتى في األمم السابقة.  إيه لكن من يقول أن ما حقه الذبح أو ما من شأنه أن ي ذب ح يقد 
 طالب: ............

 ال شك أن سفك الدم قربة مستقلة؛ ولذلك األضحية أفضل من الصدقة بثمنها أو بدفعها إلى الفقير حية على أنها
صدقة فرق، ماهو؟ أنا أقول كون النصوص كلها تنص على الذبح هل هذا وصف مؤث  ر أو غير مؤثر؟ فقط 
واال الذباب ما يتصور إال إذا كان يمرس مرسا باألصبع، ماذا يصنع به؟! ما يتصور ذبح الذباب، فال شك أن 

ل البحث للدرس ال وهناك  -إن شاء هللا تعالى -قادمفيه ما يدل على أن تقديمها حية مثل ذبحها واضح؟ يؤج 
 وأظن وقفنا على المسائل. -إن شاء هللا-فسحة ثالثة أيام أو أربع كافية 

الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما 
 بعد:
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فيه مسائل، وأشرنا إلى أن هذه المسائل في غاية  كعادته في كل باب، -رحمه هللا تعالى -فيقول اإلمام المجدد
األهمية؛ ألنها إشارات وفوائد مستنبطة من نصوص الباب، وأحيانا يكون فيها إشارات خفية تحتاج إلى مزيد تنبه 

األولى: أن عطف الدعاء على االستغاثة من عطف العام على  -رحم هللا الجميع -وعناية، مثل تراجم البخاري 
"باب  من الشرك أن يستغيث بغير هللا أو يدعو  غيره" قلنا أن  -رحمه هللا -في الترجمة قال الخاص، يعني

االستغاثة نوع خاص من الدعاء، والدعاء أعم؛ ألنه قد يكون في كربة وقد يكون في أمر أسهل فهو أعم، فعطف 
رآن والسنة وفي لغة الدعاء على االستغاثة من باب عطف العام على الخاص وهو أسلوب مستعم ل في الق

ي ن ا إ ل ى ن وح  و الن ب ي  ين  }العرب  ح  ا أ و  م  ي ن ا إ ل ي ك  ك  ح  [ نوح أليس من النبيين؟ لكنه خاص، 163]سورة النساء: {إ ن ا أ و 
وفائدة عطف الخاص على العام أو عكسه عطف العام على الخاص العناية بشأن الخاص واالهتمام به؛ ألن 

ه في لفظ العام ألنه فرد من أفراده يقتضي ذكره مرتين، وذكره مرتين بالخاص والعام ال شك أنه إفراده ثم دخول
ه  }يدل على أن له مزية، وأما بالنسبة لنوح فهو أول الرسل  د  ي ن ا إ ل ى ن وح  و الن ب ي  ين  م ن ب ع  ح  م ا أ و  ي ن ا إ ل ي ك  ك  ح   {إ ن ا أ و 

الهتمام بشأن نوح؛ ألنه أول الرسل وإن لم يكن أفضلهم، لكن هذه مزية له أول [ يدل على ا163]سورة النساء:
ر ك  }الرسل. الثانية: تفسير قوله  ع  م ن د ون  َّللا   م ا ال  ي نف ع ك  و ال  ي ض  و ال  }[ اآلية األولى 106]سورة يونس: {و ال  ت د 

ر   ع  م ن د ون  َّللا   م ا ال  ي نف ع ك  و ال  ي ض  ين  ت د  ل ت  ف إ ن ك  إ ذًا م  ن  الظ ال م  [ ورتب عليها 106]سورة يونس: {ك  ف إ ن ف ع 
وخطابه بمثل هذا النهي ال  -عليه الصالة والسالم-مسائل. الثالثة: تفسيرها وتقدم أن المخاط ب بها هو النبي 

هو المعصوم ينهى عن مثل هذا فكيف ألنه يمكن وقوعه منه ال؛ ألنه معصوم وإنما ليتنبه أتباعه؛ ألنه إذا كان و 
ب ط ن  ع م ل ك  }بغيره كما في قوله  ر ك ت  ل ي ح  [ وهو معصوم من الشرك فما دون فكيف 65]سورة الزمر: {ل ئ ن  أ ش 

عليه الصالة  -بغيره؟ كيف يأمن المسلم من أن يحصل له خلل في دينه، في عقيدته، في عبادته، والنبي 
ر ك  }ه إليه مثل هذا األسلوب بالنهي المعصوم  يوج   -والسالم   ع  م ن د ون  َّللا   م ا ال  ي نف ع ك  و ال  ي ض  ]سورة  {و ال  ت د 
را بضميره أو موجها إليه إال أن المقصود به غيره وليس 106يونس: [ ومنهم من يقول أن الخطاب وإن كان م صد 

صح أن يخاط ب بمثله فهو عام ليس خاصا بالنبي هو المقصود، ومنهم من يقول أن الخطاب لكل من يتأتى وي
ر ك  } -عليه الصالة والسالم- ع  م ن د ون  َّللا   م ا ال  ي نف ع ك  و ال  ي ض  [ الثالثة: أن هذا هو 106]سورة يونس: {و ال  ت د 

ين  }الشرك األكبر؛ ألنه قال  ل ت  ف إ ن ك  إ ذًا م  ن  الظ ال م  [ والظلم هو الشرك كما في قوله 106]سورة يونس: {ف إ ن ف ع 
يم  جل وعال } ك  ل ظ ل م  ع ظ  ر  [ وإن كان لفظ الظلم يشمل الشرك وما دونه على كل حال، 13]سورة لقمان: {إ ن  الش  

 لكن المقصود به في اآلية كما في آية لقمان.
 طالب: ............

هو الشرك "الرابعة: أن أصلح الناس لو يفعله أن هذا هو الشرك دعاء غير هللا مما ال ينفع وال يضر، هذا 
؟! -عليه الصالة والسالم-إرضاء لغيره صار من الظالمين" يعني دخل أصلح الناس، ومن أصلح من النبي 

ين  }يقول  -جل وعال -وهللا ل ت  ف إ ن ك  إ ذًا م  ن  الظ ال م  [ ولو كان من أصلح الناس، ومع 106]سورة يونس: {ف إ ن ف ع 
 -عليه الصالة والسالم-بقى اإلنسان خائفا وجال من أن يقع في الشرك وهو ال يشعر، فإذا كان النبي هذا ي

المعصوم أفضل الخلق وأكمل الخلق وأشرف الخلق وأتقاهم هلل يخاط ب بمثل هذا فكيف بغيره ممن يجوز وقوعه 
الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار  منه، وقد وقع من كثير من فئام من الناس كما هو معلوم ومشاه د، أن أصلح
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من الظالمين؛ ولذا المجاملة في دين هللا ال تجوز، وفرق بين أن يجام ل بارتكاب محظور أو ترك مأمور وبين أن 
يجامل بما دون ذلك، فرق بين المداهنة والمداراة، هي كلها مجاملة لكن المداهنة التنازل مع الخصم أو مع من 

ن ون  }ب أو فعل محظور يراد مداهنته بترك واج ه  ه ن  ف ي د  وا ل و  ت د  د  [ بخالف المداراة ال يترتب عليها 9]سورة القلم: {و 
محظور، ليس فيها ترك واجب وال فعل محظور إنما معاملة حسنة في األسلوب وهذه جائزة السيما إذا ترتب 

ثم استأذن عليه فأذن له وانبسط  «رةبئس أخو العشي»لما قال  -عليه الصالة والسالم-عليها مصلحة، والنبي 
إن شر الناس »معه في الكالم يعني داراه مداراة، قالت عائشة: يا رسول قلت ما قلت وانبسطت في الكالم! قال 

ون ويدارون من أجل اتقاء شرهم، فمثل هذا إذا لم يترتب عليه  «من تركه الناس اتقاء شره بعض الناس يجار 
عليه -هذا ال شيء فيه، وقد يكون مشروعا إذا دعت الحاجة إليه كما فعل النبي  ترك واجب وال ارتكاب محظور

اآلن تجدون شيئا من المجامالت في المناظرات مع الخصوم وفي الحوارات، هذا موجود، تجد  -الصالة والسالم
ر من أهل الحق، اآلن ال يوجد سر في القنوات المرئية والمسموعة، تجده قد يتنازل عن  بعض الشيء من المناظ 

أجل كسب الخصم، نقول هذا التنازل إذا كان بغض النظر عن محظور عند الخصم ال يبي ن وال يراد بيانه؛ لئال 
ن ون  }ينفر والسكوت عليه ومجاملته معه وموافقته عليه هذا ال يجوز، وهذا داخل في قوله  ه  ه ن  ف ي د  وا ل و  ت د  د  { و 

الحوارات فيها شيء من هذا، بحجة كسب الخصم، وهذا ال يجدي عند هللا شيئا [ ونرى كثيرا من 9]سورة القلم:
ل ق ك  } ت  ب ال ذ ي خ  ر ه  أ ك ف ر  او  ب ه  و ه و  ي ح  اح  [ المقصود أن الصراحة هي المطلوبة في 37]سورة الكهف: {ق ال  ل ه  ص 

كاب محظور جاء بها النص بحديث مثل هذا المجال، لكن المجاملة التي ال يترتب عليها ترك واجب وال ارت
و إ ن عائشة، أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. الخامسة: تفسير اآلية التي بعدها }

ف  ل ه  إ ال  ه و   اش  ر   ف ال  ك  ك  َّللا   ب ض  س  س  ك  }[ وقلنا في درس األمس أنه في آية يونس 17]سورة األنعام: {ي م  و إ ن ي ر د 
ي ر  ب   ك  }[ وفي سورة األنعام قال: 107]سورة يونس: {خ  س  س  [ وعرفنا أن اإلرادة أبلغ من 17]سورة األنعام: {و إ ن ي م 

ب يد  }مجرد المس كيف؟  ب ك  ب ظ ال م  ل  ل ع  م ا ر  إرادة الظلم عن نفسه، فالذي  -جل وعال -[ ونفى46]سورة فصلت: {و 
و إ ن }نفسه، الذي ينفي إرادته ينفي التفكير فيه يعني بالنسبة للبشر  ينفي إرادة الشيء أبلغ من نفي الشيء

ك   س  س  ف  ل ه  إ ال  ه و  }[ يعني يصبك بضر 17]سورة األنعام: {ي م  اش  [ ال يكشف الضر إال 17]سورة األنعام: {ف ال  ك 
 «.واعلم أن األمة..»هللا جل وعال 

 طالب: ............
 وين؟

 طالب: ............
ي ر  } ك  ب خ   [.107{ ]سورة يونس:و إ ن ي ر د 

 طالب: ............
 معروف لكن هنا هل هي إرادة كونية؟

 طالب: ............
 إرادة الخير خاصة بإرادة الخير قلنا.

 طالب: ............
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ي ر  }اآلن  ك  ب خ   [ إرادة الخير شرعية واال كونية؟ 107]سورة يونس: {و إ ن ي ر د 
 ........طالب: ....

ف  ل ه  إ ال  ه و  }شرعية بال شك  اش  ر   ف ال  ك  ك  َّللا   ب ض  س  س   [ قطعتك الكالم هللا يسلمك..!17]سورة األنعام: {و إ ن ي م 
 طالب: ............

 «واعلم أن األمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه هللا عليك فلن يضروك»نعم في حديث ابن عباس 
ف  ل ه  إ ال  ه و  و إ ن ي  } اش  ر   ف ال  ك  ك  َّللا   ب ض  س  س  [ وبالمقابل إن أرادوا لك الخير فلن يستطيعوا إال 17]سورة األنعام: {م 

بشيء قد كتبه هللا لك. "السادسة كون ذلك ال ينفع في الدنيا مع كونه كفرا" هذا الذي التجأ إلى قبر أو ولي أو 
ك أن هذا شرك أكبر، ومع كونه شركا أكبر هل ينفع صاحب ه؟ تسأل غير ذلك يطلب منه كشف الضر ال ش

شخصا مسكينا ضعيفا مثلك، لما كان حيا مثلك ال يستطيع أن يدفع عن نفسه ضرا وال يجلب لها نفعا، فكيف به 
كان وقد أرم، كون ذلك ال ينفعه في الدنيا مع كونه كفرا، يعني ضررا بالغا لو كان يستفيد كان له مستمسك، ولو 

ند  }ضعيفا مع أن كونه يستفيد ال ينفي وال يمنع أن يكون شراك كما قلنا سابقا تفسير اآلية الثالثة قوله  ف اب ت غ وا ع 
وه   ب د  ق  و اع  ز  ال من غيره، وهم ال يخالفون في  -جل وعال -[ اطلبوا الرزق من هللا17]سورة العنكبوت: {َّللا   الر  

ق  }كما أنهم ال يخالفون في كونه الخالق سبحانه وتعالى  -جل وعال -كون الرازق هو هللا ز  ند  َّللا   الر   ف اب ت غ وا ع 
وه   ب د  [ فالطلب مثل نوع من أنواع العبادة، فكما أن صرف أي شيء من أنواع العبادة 17]سورة العنكبوت: {و اع 

ند  َّللا   }شرك، فالطلب والدعاء وهو نوع من أنواعها كذلك  وه  ف اب ت غ وا ع  ب د  ق  و اع  ز   "ابتغوا"[ 17]سورة العنكبوت: { الر  
من باب عطف العام على الخاص؛ ألن الدعاء نوع من  "واعبدوه"اطلبوا بالدعاء، والدعاء نوع من أنواع العبادة، 

ز  }أنواعها، وعطفت عليه. الثامنة: أن طلب الرزق ال ينبغي إال من هللا  ند  َّللا   الر   ]سورة  {ق  ف اب ت غ وا ع 
[ يعني تقديم الظرف يدل على االختصاص، فابتغوا الزرق عند هللا ال يمنع أن يكون أيضا عند 17العنكبوت:

م الظرف على المفعول ال شك أنه إلرادة االختصاص، فابتغوا عند هللا الرزق ال  م المعمول قد  غيره، لكن لما قد 
م إليه طلبك ويعطيك ما كتب عند غيره، قد يكون طلب الرزق عند مخلوق، عند أ مير، أو وزير، أو مدير، تقد  

هللا لك، كيف نقول إن طلب الرزق من هللا خاصة؟ المخلوق هو وسيلة إليصاله رزق هللا، والرزق كله من هللا 
هو المانع، فإذا طلبت المساعدة من فالن ال  -جل وعال -هللا المعطي كما أنه «إنما أنا قاسم وهللا المعطي»

ي آت اك م  }ي أنه رزقك، هللا جل وعال أعطاك على يديه يعن [ فالمال مال 33]سورة النــور: {و آت وه م م  ن م ال  َّللا   ال ذ 
إليك، يقول: "أن طلب الرزق ال ينبغي إال من  -جل وعال -هللا وإنما هو مجرد سبب موصل لهذا الرزق من هللا

ل الجنة؟! ال أحد يملك هللا كما أن الجنة ال تطلب إال منه" الجن ة ال تطلب إال من هللا، هل يملك أحد أن ي دخ 
م ع وهو يطوف: يا أبا عبد هللا جئنا بيتك وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك  -جل وعال -غير هللا وقول القائل الذي س 

 -خول الجنةالمغفرة يترتب عليها د -جل وعال-هل ثم  شرك أعظم من هذا؟! نرجو مغفرتك نطلب المغفرة من هللا
 نعوذ باهلل من الضالل. -وهللا المستعان

 طالب: ............
 وش لون؟

 طالب: ............
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 يعده؟
 طالب: ............

 هذا مثل الذين يعطون صكوك في النصرانية، وبعض غالة المبتدعة يعطون.
 طالب: ............

 وش لون؟
 طالب: ............

خصائصه بال شك، أما إذا قال إذا عملت كذا ي رجى لك دخول الجنة، ترجى لك  في -جل وعال -هو شارك هللا
 المغفرة، يرجى لك العفو من هللا هذا ال إشكال فيه، هذا ترغيب أما أن يجزم افعل كذا ولك الجنة هذا ال.

 طالب: ............
 نسأل هللا العافية.

 طالب: ............
 وش هو؟

 طالب: ............
مسألة فتوى هذا ضمان للجنة كأنه عنده مثل ما عند النصارى من صكوك الغفران الموصلة إلى الجنة ليست 

دون أتباعهم وتوجد  مباشرة، يحجزون اآلن، عندهم حجز، وبعض الغالة من الطوائف المنتسبة إلى اإلسالم يع 
 نصوص في كتبهم.
 طالب: ............

 .-نسأل هللا العافية -ت باع بيعا نعم
 طالب: ............

ع و م ن د ون  َّللا   }التاسعة: تفسير اآلية الرابعة  ل  م م ن ي د  م ن  أ ض  م ن }[ يعني ال أحد أضل 5]سورة األحقاف: {و  م 
يب  ل ه  إ ل ى ي وم  ال ق ي ام ة   ت ج  ع و م ن د ون  َّللا   م ن ال  ي س  يئا ال أثر [ ال يوجد أضل ممن يفعل ش5]سورة األحقاف: {ي د 

ع و م ن د ون  َّللا   م ن ال  }له وال وجود له وال نفع منه، يعني مع كونه شركا أيضا األثر منتفي  ل  م م ن ي د  م ن  أ ض  و 
اف ل ون   م  غ  ع ائ ه  يب  ل ه  إ ل ى ي وم  ال ق ي ام ة  و ه م  ع ن د  ت ج   [ بعدها..5{ ]سورة األحقاف:ي س 

 طالب: ............
اءً و  } د  م  أ ع  ان وا ل ه  ر  الن اس  ك  [ وإذا حشر الناس يعني يوم القيامة يكونون لهم أعداء، 6]سورة األحقاف: {إ ذ ا ح ش 

"العاشرة: ذكره أنه ال أضل  -رحمه هللا -هؤالء المدعوين يكونون أعداء لهؤالء الذين دعوهم؛ ولذا يقول الشيخ
قال في "الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعي ال يدري عنه" ممن دعا غير هللا وهم عن دعائهم غافلون" 

غافل عن دعاء الداعي ال يدري عنه لماذا؟ ألنه إما ميت، أو غائب، ولو كان حاضرا لكان حكمه كحكم 
الغائب؛ ألن األثر المترتب على هذا الدعاء ال وجود له، فغيابه وحضوره وحياته وموته سواء؛ ألنه لن يستجيب 

 له.
 الب: ............ط
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والً }يقول  -جل وعال -مسألة العذر بالجهل، هللا ت ى ن ب ع ث  ر س  ب ين  ح  ذ   ن ا م ع  م ا ك   [ قال15]سورة اإلسراء: {و 
م ن ب ل غ  } ك م ب ه  و  ر  [ فمن لم تبلغه الدعوة ولم يسمع كالم هللا هذا ي عذ ر، لكن إذا كان ما 19]سورة األنعام: {أل نذ 

ا صار حكمه حكم أهل الفترة يمتحن في القيامة، يمتحن من بلغته الدعوة؛ ألن هناك أناسا يقرؤون سمع شيئ
كتاب هللا ويتلونه وقد يكونون حفاظا ويزاولون هذه الشركيات هؤالء بلغتهم الدعوة، لكن هناك فئام من الناس ال 

رآن وهو ال يعرف المعنى هذا في حكم من يفهمون الخطاب كاألعاجم الذي ال يحسن العربية، يعني كونه يقرأ الق
 لم يبلغه حتى يبي ن له.

 طالب: ............
ال ال، هناك بلوغ دعوة وفهم الحجة وزوال المانع من قبول الحجة، إذا كان بحيث يكون مثل األعجمي ال بد من 

عربية ويفهم الكالم لكن عنده هي البيان، لكن إذا كان يفهم ال -عليه الصالة والسالم-البيان له، وظيفة الرسول 
مانع من قبول الحجة وما أكثر مثل هذا النوع، كثير من الناس في األقطار التي تنتسب إلى اإلسالم تجده يزاول 
الشرك األكبر وتورد عليه من نصوص الكتاب والسنة لكن هناك مانع من قبول هذه الحجة، هو يحتج بشيوخه، 

م يقدسون وتدعى لهم الوالية أحيانا، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، فهذا مانع من شيوخنا أئمة وعلماء من و جدنا وه
قبول الحجة لكن هل هذا المانع معتبر؟ ال، ليس بمعتبر ولو قال ما قال، كونه اقتدى بهذا العالم، من العوام من 

عذر به، في آخر سورة األحزاب يقتدي بهذا العالم ويدعى له العلم والوالية ويقع في هذه الشركيات ال يعفيه وال ي
ب يال} ل ون ا الس  ب ر اءن ا ف أ ض  ك  ت ن ا و  اد  ن ا س  [ ما عذروا بهذا، أطاعوا سادتهم وكبراءهم واقتدوا 67]سورة األحزاب:{ إ ن ا أ ط ع 

 بهم وصموا آذانهم عن سماع غيرهم لم يعذروا،
 ب بغير لغتك ما فهمت شيئا.ال بد أن تبلغ الحجة وتفهم الحجة، أنت لو يقع بيدك كتا 

 طالب: ............
 إيه يسمع لكن يسمع ويفهم أو ما يفهم؟

 طالب: ............
ال بد من أن يفهم، يعني لو وجدت صينيا أو شخصا ال يعرف من العربية شيئا وتقول: قل ال إله إال هللا، قال ال 

 ف بقبر.إله إال هللا، لكن ما المعنى يقول ال إله إال هللا ويطو 
 طالب: ............

 وين؟
 طالب: ............

 ال، أنت افترض في شخص يقول ال إله إال هللا، أما الذي ما قال ال إله إال هللا .
 طالب: ............

ال، هو الحكم على العموم على من يطوف حول القبور، على من يذبح لغير هللا الشرك هذا األصل، لكن العذر 
 األفراد واألعيان هذا الذي يختلف.وتطبيقه على 

 طالب: ............
 وش هو؟
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 طالب: ............
في هذا المكان هذه بدعة، ما قال شركا، لكن إذا دعا صاحب القبر ال  -جل وعال -هذه بدعة إذا كان يدعو هللا

رافع يديه مستقبل القبر و  -جل وعال -تجده يدعو هللا -عليه الصالة والسالم-شك أنه شرك، يوجد هذا عند قبره 
 مستدبر الكعبة هذا مبتدع.

 طالب: ............
على كل حال ال بد من بالغ الحجة وفهم الحجة ألنه قد يفهم أشياء ويخفى عليه أشياء، يجهل أشياء ما عرف 

ما حكمها؛ ولذلك يقولون أن من عاش في بالد الكفر في غير بالد المسلمين وال عرف أن الصيام واجب، أو 
عرف أن شرب الخمر حرام، هذا يعذر أو ما يعذر؟ لكن يبقى أن هناك شيء نبه عليه أهل العلم، وهو 
اإلعراض عن دين هللا ال يتعلمه وال يرفع به رأسا، كيف يصحح دينه وهو لم يتعلم؟! يجب على المسلم أن يتعلم 

ه على خطر؛ ولذلك اإلعراض عن ما يصحح به دينه، يعني قد يصلي صالة باطلة طيلة عمره هذا ال شك أن
 دين هللا ذكروه من النواقض.

 طالب: ............
 وش هو؟

 طالب: ............
 إذا قلنا أكبر فصاحبه مخل د في النار، وإذا قلنا أصغر معروف حكم الشرك األصغر.

 طالب: ............
 وش لون..؟

 طالب: ............
 يعني مثل اآلية التي مرت بنا..

 الب: ............ط
ع  م ن د ون  َّللا   م ا }يعرف اليوجد أحد ما يفهم النهي الوارد في  -جل وعال -إال يفهم أن هذا دعاء غير هللا و ال  ت د 

ر ك    [.106]سورة يونس: {ال  ي نف ع ك  و ال  ي ض 
 طالب: ............

المقام، وقلت هذا حديد ال ينفع وال يضر، قالت: أنا قلت لكم أني أنكرت على امرأة تتمسح بالحديد الذي على 
 عندكم ما ينفع عندنا ينفع، نعوذ باهلل من الخذالن، نعوذ باهلل من الضالل.

 طالب: ............
ر هذا هو اإلعراض الذي ذكره أهل العلم، على ماذا؟   كونه قص 

 طالب: ............
 وش هو؟

 طالب: ............
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ب يال}ل المانع لقبول الحق بدليله ليس بمبرر لعذره مثل ما قلنا أن زوا ل ون ا الس  ب ر اءن ا ف أ ض  ك  ت ن ا و  اد  ن ا س   {إ ن ا أ ط ع 
[ قد يكون في بعض المسائل خفاء وفيها دقة يعني ال يفهمها عموم الناس، وهي من 67]سورة األحزاب:

 اختصاص أهل العلم هذه لها حكمها.
 تفضل يا أبو عبد هللا.

 المؤذن يؤذن.
 في "الثالثة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو". -رحمه هللا -ثم قال

 طالب: ............
اًء }: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو الداعي أو للداعي وعداوته" -التي قبلها-"الثانية عشرة  د  م  أ ع  ك ان وا ل ه 

اف ر ين   م  ك  ت ه  ب اد  ان وا ب ع  ك  [ سمى هذه الدعوة عبادة، ووجدت العداوة بسببها و كفر المدعو 6ألحقاف:]سورة ا {و 
اف ر ين  } م  ك  ت ه  ب اد  ان وا ب ع  ك  "كانوا لهم [ بتلك العبادة، أوال الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي، 6]سورة األحقاف: {و 

". الرابعة كافرين" المدعو "تهم"وكانوا بعبادوالعدو ال شك أنه بغيض مبغض، وتسمية تلك الدعوة عبادة،  أعداء"
م ن }عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة أن هذه األمور هي سبب كونه أضل الناس  ل  م  م ن  أ ض  و 

ع و م ن د ون  َّللا    [ إلى آخره هذه األمور المجتمعة، هذه األمور الواردة في اآليتين كلها 5]سورة األحقاف:{ ي د 
يعني ال أحد أضل ممن اتصف بهذه األوصاف. السادسة  "ومن أضل"ه أضل الناس؛ ألن قوله: كانت سببا لكون

وء  }عشرة: تفسير اآلية الخامسة وهي قوله تعالى  ف  الس  ي ك ش  ع اه  و  ط ر  إ ذ ا د  يب  ال م ض  [ 62]سورة النمل: {أ م ن ي ج 
وقد أقروا بذلك، هم اعترفوا وأقروا بذلك؛  -عالجل و  -من الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ هو هللا

في السابعة عشرة: األمر العجيب وهو إقرار عبدة األوثان أنه ال يجيب المضطر إال هللا،  -رحمه هللا -ولذا قال
وألجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين لكن في حال الرخاء يشركون"، األمر العجيب وهو إقرار عبدة 

نه ال يجيب المضطر إال هللا وألجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين لكن في حال الرخاء األوثان أ
أن شركهم دائم  -رحمه هللا تعالى -يشركون، وهذا بالنسبة للمشركين األولين، أما مشركو زماننا فكما قرر الشيخ
-الثامنة عشرة: حماية المصطفى  في الرخاء والشدة، وأما أولئك فيشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة.

أراد أن يحسم المادة ويسد جميع  «إنه ال يستغا  بي وإنما يستغا  باهلل»حمى التوحيد  -صلى هللا عليه وسلم
الذرائع ويرد جميع الوسائل الموصلة إلى الشرك بقوله إنه ال يستغا  بي وإنما يستغا  باهلل؛ ألن االستغاثة 

يجوز ومنها ما يحرم، فاالستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه وما ورد في الحديث من مجملة لها أنواع، منها ما 
"قوموا بنا نستغيث يستطيع أن يكف شر المنافق لكن اللفظ محتمل،  -عليه الصالة والسالم-هذا النوع، النبي 

عليه الصالة -وفي أنواعها ما هو شرك، النبي  من شر هذا المنافق" -صلى هللا عليه وسلم-برسول هللا 
حماية المصطفى  -رحمه هللا -وألجل هذا قال «إنه ال يستغا  بي وإنما يستغا  باهلل جل وعال»قال  -والسالم

فجعل االستغاثة  -عز وجل -والتأدب مع هللا -جل وعال -حمى التوحيد والتأدب مع هللا -صلى هللا عليه وسلم-
ب وا  }فه للمخلوق وال شك أن سد الذرائع مطلوب وإن كان بعضها مما يجوز صر  -جل وعال -كلها باهلل و ال  ت س 

ل م   وًا ب غ ي ر  ع  ب وا  َّللا   ع د  ع ون  م ن د ون  َّللا   ف ي س  ين  ي د  [ والصحابة والسلف جاء عنهم أنهم 108]سورة األنعام:{ ال ذ 
قول أننا ضيقنا على أنفسنا بسد كانوا يتركون تسعة أعشار الحالل مخافة أن يقعوا في الحرام، ونسمع من ي
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خلق لنا ما في األرض جميعا ونحن نضيق على أنفسنا بما يسمى بسد الذرائع  -جل وعال -الذرائع، هللا
والمحرمات يسيرة وما النتيجة؟ النتيجة أن الناس تواطؤوا واستمرؤوا ركوب المباحات بكثرة، وال يالمون إال من 

ذلك بحثوا عن هذه المباحات بعد أن نشؤوا عليها فالتمسوها فلم يجدوها إال بما جهة أخذ االحتياط للدين، ثم بعد 
فيه نوع شبهة فارتكبوا هذه الشبهة، بحثوا عن هذه الشبهات فما وجدوها إال بما فيه نوع حرمة فبحثوا عن 

وا ذلك فوقعوا في المبررات الرتكاب هذا المحرم، فقالوا إنه يذكر عن العالم الفالني أنه أجاز كذا ثم استمرؤ 
المحرمات الصريحة، ثم وقعوا فيما هو أعظم من ذلك، والمسألة استدراج، والسيئة تقول أختي أختي، فعلى 
اإلنسان أن يحتاط لنفسه وال يسترسل في المباحات تبعا لطريقة السلف ومنهج السلف في تركهم الكثير من 

يقة التي ذكرناها، يعني من يتصور أنه يوجد من تدعى له المباحات؛ لئال يقعوا ويستدرجوا إلى المحرمات بالطر 
 الوالية ويقول في شعره:

 أال بذكر هللا تزداد الذنوب
 

 وتنطمس البصائر والقلوب 
 - والسنة ومع ذلك تدعى له الوالية وله مصنفات؟! انحرفمن يتصور وجود مثل هذا في عالم يحفظ كتاب هللا 

ألنه ما جعل الكتاب والسنة قائده وموصله إلى هللا ومرضاته وجناته، أخذ يبحث عن علوم  -نسأل هللا العافية
أخرى حتى وقع فيما وقع فيه، يعني بشر المريسي لما سمع وهو ساجد، يقول: سبحان ربي األسفل، يعني هل 

هذه أول كلمة قالها ال، تساهل في كلمة ثم عوقب بالتي تليها ثم إلى أن وصل إلى ما وصل إليه، نتصور أن 
ناس قبل عشرين سنة نعرفهم دعاة وخلفهم أمم وخالئق يستفيدون منهم في العلم وفي الدعوة ثم بعد ذلك أخذوا 

و ال  }يقول  -جل وعال -لمهمة، هللايتساهلون، وتساهلوا في سد الذرائع؛ ألن سد الذرائع باب من أبواب الدين ا
ل م   وًا ب غ ي ر  ع  ب وا  َّللا   ع د  ع ون  م ن د ون  َّللا   ف ي س  ين  ي د  ب وا  ال ذ  [ سب اآللهة األصنام ال إشكال 108]سورة األنعام: {ت س 

لعن والديه، سمي م ن ع الذي يلعن والدي رجل ويتسبب في  -جل وعال -فيه، لكن لما كان وسيلة إلى سب هللا
العنا لوالديه؛ ألن لعنه لوالده صار وسيلة إلى لعن والديه، فعلى اإلنسان أن يحتاط لنفسه، والدنيا ممر وليست 

يكفيك من األلوف المؤلفة من المباحات ما يقوم به أودك  «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل »مقرا 
سوف تقع، سوف تبحث عن هذه المباحات وال تجدها إال بما فيه  وحياتك وال تسترسل؛ ألنك في يوم من األيام

نوع شبهة، فتقول األمر سهل يعني الشبهة، يعني لماذا أضيق على نفسي في أمر له وجه حالل، ثم يتمادى 
ويرتكب المكروهات، ثم بشيء من المحرمات التي فيها خالف ثم بعد ذلك يجد نفسه وقد تورط في المحرمات 

ت د ون  ذ ل ك  ب م  } ان وا  ي ع  ك  وا  و  ن ة  }[ وش ترتب على هذا العصيان؟ 61]سورة البقرة: {ا ع ص  ك  ل ة  و ال م س  م  الذ   ل ي ه  ر ب ت  ع  ض  و 
ب  م  ن  َّللا    ب اء و ب غ ض  واألصل السبب بما عصوا، فالمعصية تجر إلى ما وراءها، هذه  [61]سورة البقرة: {و 

أكبر منها، ثم التي تليها تقودك إلى ما هو أكبر منها، ثم تجد نفسك خارجا من  المعصية تقودك إلى ما هو
اآلن الذين رأيناهم يتساهلون بالشعائر الظاهرة تجدهم شيئا فشيئا، تجد طالب علم وجه  -نسأل هللا العافية-الدين 

ثم يأخذ إلى أن تنتهي،  يتألأل نورا ومسفرا وملتحيا، تجده بدأ بالرخص التي يفتى من جواز األخذ، ثم يأخذ
وبالتجربة إذا دخل المقص دخل الموس، ثم تجده بعد ذلك يسبل، ثم تجده يجلس في مجالس يجاملهم وكذا إلى 

 .-نسأل هللا العافية -أن ينتهي
 تفضل.
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 طالب: ............
 وهو إقرار، يقرون أنه ال يجيب المضطر إال هللا.

 طالب: ............
واستدراجه لبعض خلقه وتأخيره إياهم ال شك أن هذه حكمة إلهية، ليس القصد هم الذين  -جل وعال -حلم هللا

يغدق عليهم من النعم، ويبتلي أحبابه  -جل وعال -يظلمون الناس ويمكثون على ذلك عشرات السنين، وهللا
 وأولياءه هذه حكمة إلهية؛ ألن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر.

 طالب: ............
 عاء.الد

 طالب: ............
هو شرك أكبر، لكن إذا تردد اإلنسان في كون هذا الشخص يقدر أو ال يقدر، أو طلب منه ما هو فوق قدرته 
ولو تحمله الحتمله، يعني هناك أمور فيها للنظر مجال، وأما الدعاء للشخص الذي ال يقدر عليه هذا ما فيه 

ل: إذا أصبحت فال تنتظر المساء وإذا أمسيت فال تنتظر كان يقو  -رضي هللا عنهما -إشكال، ابن عمر
الصباح، يعني هذا في نظر كثير من كتابنا اليوم سفه من القول، معناه أننا نعطل الحياة وننتظر الموت، ليس 
هذا معناه إنما معناه تقصير األمل الذي يحثك على العمل، وكتب من كتب وقال: يمدح بعض العلماء سفيان 

فضيل بن عياض وأضرابهم وأمثالهم بالزهد الذي هو في حقيقته خمول وتعطيل للحياة، يقول: حتى الثوري وال
قارنهم ببعض الكفار يقول أيهم أنفع للبشرية أديسون الذي نور العالم واخترع الكهرباء أو مثل سفيان وفضيل، 

ياة هدفا، والحكمة من إيجاد مع األسف أن هذا يكتب ويصرح به في وسائل اإلعالم لماذا؟ ألنهم جعلوا الح
ل ق ت  } -جل وعال -الخلق عنده عمارة األرض، مع أن الهدف الحقيقي من إيجاد الخلق تحقيق العبودية هلل م ا خ  و 

ب د ون   نس  إ ال  ل ي ع  ن  و اإل  [ فإذا اختلف التصور يبنى هذا يبنى على تصوره أشياء، وهذا 56]سورة الذاريات: {ال ج 
ويتجافى عن  -جل وعال -وره أشياء، هذا يلزم العلم والعمل والعبادة والدعوة وما يوصله إلى هللايبني على تص

 الدنيا وزخرفها وغرورها، وذاك ينغمس في دنياه؛ ألن الهدف عمارة الدنيا وهللا المستعان.
 كم باقي؟

 طالب: ............
 توجد أسئلة قد يكون لها مساس..

 طالب: ............
 ء هللا األسبوع القادم كتاب التوحيد؛ ألن دروس الجدول ما تبدأ إال األسبوع الثاني من الدراسة.إن شا

 طالب: ............
 إيه فيه شيء، على حسب حكمك عليه، إذا ثبت أن عنده من الشرك األكبر ما عنده مثل هذا ما يقال له.. 

 طالب: ............
 كتبهم طافحة بما..

 ...طالب: .........
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 هذا ما يقال له أخ وال كرامة.
 طالب: ............

هم يقولون هذا من باب مصلحة الدعوة نبدأهم بالسالم ونلين لهم، اللين والمداراة مطلوبة لكن مخالفة النصوص 
 ال.

 طالب: ............
 وش هو؟

 طالب: ............
لكن ينتج من فعله ما فيه نوع ضرر خلقه لحكمة،  ال يفعل إال خيرا، -جل وعال -الشر مثال الشر عموما، هللا

ألنه يترتب  «والشر ليس إليك»يعني حينما خلق الحية والعقرب هل هي شر محض؟ ال؛ ولذا قال في الحديث: 
عليه مصلحة، وهذا يقودنا إلى الحديث عن بعض من يولد وفيه نقص، وفيه عاهة، وفيه تشو ه، ويخرج عالة 

ويتحسر في حياته أو أهله أيضا كذلك، ينالهم من الضرر ما ينالهم، بعض العلماء على والديه ويتضرر هو 
يفتي بأن مثل هذا ي سق ط قبل أن تنفخ فيه الروح؛ ألنه ال خير في بقائه، يغفلون عن األجور العظيمة المترتبة 

األسف أن هناك فتوى  على وجوده، بالنسبة له ولوالديه هناك أجور عظيمة وذكرها ابن القيم وأفاض فيها، ومع
بجواز اإلجهاض في مثل هذه الحالة قبل أن تنفخ فيه الروح ونكون بهذا قد وافقنا الك ت اب الذين ينتقدون الحكمة 
تب  هذا مع األسف! أو يخرج  اإللهية يقول ما الفائدة تحمل األم تسعة أشهر ثم يسقط الولد أو يخرج ميتا؟! ك 

ية أو ال يعيش إال على أجهزة، من الذي صنع من الذي أوجده من الذي مشوها أو يخرج فيه عاهات مستعص
ب ير  }خلقه؟! الحكيم الخبير  يف  ال خ  ل ق  و ه و  الل ط  ل م  م ن  خ  جل  -[ يعني أنت أرحم من هللا14]سورة الملك: {أ ال ي ع 

جل  -يه وبأسرته من هللا؟! الذي خلقه على هذه الهيئة وعلى هذه الصفة، أنت أرحم به وبأمه وبوالد-وعال
 .-نسأل هللا السالمة والعافية -الذي أوجده -وعال

 طالب: ............
 وين؟

 طالب: ............
بعضهم أفتى، من أهل العلم من أفتى وقال: مادام يعيش على هذه الحالة حياة حسرة وهو لم تنفخ فيه الروح 

 يستدرك ويجهض.
 طالب: ............

 م الذي سمعت.على هذا الكال
 طالب: ............

 كالم عقلي، والمشكلة أن فيه نوع استجابة لما يكتب من انتقاد الحكمة اإللهية في وجود أمثال هؤالء.
 طالب: ............

 وش هو؟
 طالب: ............
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 هللا حكيم عليم، وعاد الذي ك تب عليه أنه يموت على الشرك بعد.
 طالب: ............

م البن القيم في وجود مثل هؤالء المتخلفين وفي هؤالء المشوهين، ويترتب أجور لهم ولوالديهم ولمن فيه كال
 يشاهدهم ويقول ما ورد، هللا حكيم عليم.

 طالب: ............
مسألة العذر بالجهل عند أهل العلم محررة ومقررة ومعروفة، الجاهل الذي ال يستطيع أن يصل إلى الحكم هذا 

م ا ك  } والً و  ت ى ن ب ع ث  ر س  ب ين  ح  ذ    [.15]سورة اإلسراء: {ن ا م ع 
 طالب: ............

 وش هو؟
 طالب: ............

 الذي يسمونه طفل األنابيب.
 طالب: ............

 المجامع الفقهية أجازته.
 اللهم صل وسلم على عبدك...
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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك 

 سم.
 "بسم هللا الرحمن الرحيم.

الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا 
  تعالى:ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحتمك يا أرحم الراحمين، قال اإلمام المجدد رحمه هللا

ل ق ون  = }باب قول هللا تعالى  ي ئًا و ه م  ي خ  ل ق  ش  ر ك ون  م ا ال  ي خ  راً   191أ ي ش  يع ون  ل ه م  ن ص  ت ط  ]سورة  {و ال  ي س 
ير  }اآلية وقوله  [192-191األعراف: م  ل ك ون  م ن ق ط  ون ه  م ا ي م  ع ون  م ن د  ين  ت د  ي [ اآلية وف13]سورة فاطر: {و ال ذ 

ج النبي   يوم أحد وكسر ر باعيته..". -صلى هللا عليه وسلم-الصحيح عن أنس رضي هللا عنه قال ش 
باعيته.  ر 

باعيته فقال  رت ر  ء  فنزلت } «كيف يفلح قوم شج نبيهم؟!»"وك س  ي  ر  ش  [ 128{ ]سورة آل عمران:ل ي س  ل ك  م ن  األ م 
يقول إذا رفع رأسه من الركوع  -صلى هللا عليه وسلم- وفيه عن ابن عمر رضي هللا عنهما أنه سمع رسول هللا

فأنزل  «سمع هللا لمن حمده ربنا ولك الحمد»بعد ما يقول  «اللهم العن فالنا وفالنا»في الركعة األخيرة من الفجر 
ء  هللا تعالى } ي  ر  ش  وسهيل بن  [ وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية128]سورة آل عمران: {ل ي س  ل ك  م ن  األ م 

ء  }عمرو والحار  بن هشام فنزلت  ي  ر  ش  [ وفيه عن أبي هريرة رضي 128]سورة آل عمران: {ل ي س  ل ك  م ن  األ م 
 ..".-صلى هللا عليه وسلم-هللا عنه قال قال رسول هللا 

 قام قام.
 أحسن هللا إليك.
ر  ع ش  }حين أنزل عليه  -صلى هللا عليه وسلم-"قام رسول هللا  ب ين  و أ نذ  ت ك  األ ق ر  يا »[ قال 214]سورة الشعراء: {ير 

اشتروا أنفسكم ال أغني عنكم من هللا شيئا يا عباس بن عبد المطلب ال أغني »أو كلمة نحوها  «معشر قريش
عنك من هللا شيئا يا صفية عمة رسول هللا ال أغني عنك  من هللا شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما 

فيه مسائل، األولى: تفسير اآليتين. الثانية: قصة أحد. الثالثة: قنوت سيد  «غني عنك  من هللا شيئاشئت  ال أ 
المرسلين وخلفه سادات األولياء يؤمنون في الصالة. الرابعة: أن المدعو عليهم كفار. الخامسة: أنهم فعلوا أشياء 

منها: التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم. ال يفعلها غالب الكفار، منها: شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، و 
ء  }السادسة: أنزل هللا عليه في ذلك  ي  ر  ش  أ و  ي ت وب  }[ السابعة: قوله 128]سورة آل عمران: {ل ي س  ل ك  م ن  األ م 

م   ذ ب ه  م  أ و  ي ع  ل ي ه  سعة: تسمية [ فتاب عليهم وآمنوا. الثامنة: القنوت في النوازل. التا128]سورة آل عمران: {ع 
المدعو عليهم في الصالة بأسمائهم وأسماء آبائهم. العاشرة: لعنه المعي ن في القنوت. الحادية عشرة: قصته لما 

ب ين  }نزل  ت ك  األ ق ر  ير  ر  ع ش  ه 214]سورة الشعراء: {و أ نذ  د  في هذا األمر  -صلى هللا عليه وسلم-[ الثانية عشرة: ج 
-عليه الصالة والسالم-ى الجنون وكذلك لو يفعله مسلم اآلن. الثالثة عشرة: قوله بحيث فعل ما ن سب بسببه إل

فإذا  «يا فاطمة بنت محمد ال أغني عنك  من هللا شيئا»حتى قال:  «ال أغني عنكم من هللا شيئا»لألبعد واألقرب 
-ين وآمن اإلنسان أنه أنه وهو سيد المرسلين ال يغني شيئا عن سيدة نساء العالم -صلى هللا عليه وسلم-صرح 
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ال يقول إال الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اآلن تبين له التوحيد وغربة  -صلى هللا عليه وسلم
 الدين."

 الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
ي ئًا }باب قول هللا تعالى  -رحمة هللا عليه -ابفيقول اإلمام المجدد محمد بن عبد الوه ل ق  ش  ر ك ون  م ا ال  ي خ  أ ي ش 

ل ق ون   جل  -[ لما ذكر بعض أنواع الشرك ذكر أن هؤالء الذين أشركوهم مع هللا191]سورة األعراف: {و ه م  ي خ 
عليه الصالة -سنة نبيه فكتاب هللا و  -جل وعال -بالدليل العقلي المستند أو المستمد من كتاب هللا -وعال

كما اشتملت على النصوص التي هي نقلية مجرد نقل، اشتملت أيًضا على نصوص نقلية عقلية في  -والسالم
ل ق ون  }الوقت نفسه  ي ئًا و ه م  ي خ  ل ق  ش  ر ك ون  م ا ال  ي خ  [ هذا الذي ال يستطيع أن يخلق شيئا 191]سورة األعراف: {أ ي ش 

ي ئًا } -يعني ولو اجتمعوا له -تمعوا كلهم ما استطاعوا أن يخلقوا ذبابالن يخلق ذبابا، لو اج ل ب ه م  الذ ب اب  ش  و إ ن ي س 
ن ه   ت نق ذ وه  م  ا مناسبا لحقارة هذا الذباب 73]سورة الحـج: {ال  ي س  ر أنه لو أخذ شيئا ماذا يأخذ؟ شيئا حقيرا جد  [ وتصو 

ع ف  }ثم تصور من يتبعه ليخلصه منه  ل وب   ض  [ ذكر بعضهم من له عناية بالعلم 73]سورة الحـج: {الط ال ب  و ال م ط 
التجريبي يقولون إن الذباب في لعابه مادة تحيل، يعني ما يستطيع حمله هو تذيبه بسرعة، بحيث لو اجتمع 

ل ب ه م  الذ  }الناس كلهم يخلصونه ما استطاعوا انتهى وراح، تأمل اإلعجاز القرآني  ن ه  و إ ن ي س  ت نق ذ وه  م  ي ئًا ال  ي س   {ب اب  ش 
[ انتهى وذاب، وإال باإلمكان إمساك هذا الذباب إذا كان موجودا ولو برأس دبوس أو رأس إبرة، 73]سورة الحـج:
ن ه  } -جل وعال -لكن هللا قال ت نق ذ وه  م  [ ثم تصور أن الذباب يذهب يمينا وشماال وهذا 73]سورة الحـج: {ال  ي س 

ل وب  }ذي يخلصه يجري وراءه ال ع ف  الط ال ب  و ال م ط  ي ئًا و ه م  [ هذه قدرة البشر }73]سورة الحـج: {ض  ل ق ون  ش  ال  ي خ 
ل ق ون   [ كيف ي عب دون من دون هللا إذا كانوا ال يستطيعون خلق شيء ولو ذبابا؟! اآلن تجد 20]سورة النحل:{ ي خ 

حشرات وهذه الحيوانات، بعض أنواع الطائرات تجده على شكل الذباب بعض الصناعات يقل  دون فيها هذه ال
هو الذي يساعده  -جل وعال -وعلى بعض أنواع الفراشات أو شيء من هذا؛ ألن التكوين هذا في الذباب من هللا

ا ساعد تهم على على الطيران، فهم جعلوا مصنوعاتهم تقليدا لهذه الطيور والحشرات، واألشياء الصغيرة الدقيقة جد 
ب  ه ت بمخلوقات هللا ولو تأملتم بعض  -جل وعال -ما أرادوا من كون هذه المصنوعات تحل  ق وتطير؛ ألنها ش 

المروحيات وغيرها تجدونها على بعض الحشرات التي تطير، يعني شيء يقع في المستنقعات وله جناحان وإذا 
 طار كأنه مروحية أو كأن المروحية مثله؛ ألنه هو األصل.

 عرفه يا أبو عبد هللا؟ت
 طالب: ..............

 إيه دف اع لكن ما أدري يعرفه اإلخوان أو ال؟
 طالب: ..............

 اليعسوب، نعم اليعسوب.
ل ق ون  } ي ئًا و ه م  ي خ  ل ق  ش  ر ك ون  م ا ال  ي خ  [ جبير بن مطعم لما جاء في فداء أسرى بدر 191]سورة األعراف: {أ ي ش 

ال ق ون  }يقرأ في سورة الطور  -عليه الصالة والسالم-ي وسمع النب ء  أ م  ه م  ال خ  ي  ي ر  ش  ل ق وا م ن  غ  ]سورة  {أ م  خ 
[ أصيب بهزة عظيمة برجفة، وذلك أول ما وقر اإليمان في قلبه فآمن؛ ألنها حجج ملز مة، يعني ال 35الطور:
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 -قاوة ما تغني فيه اآليات والنذر، وإال فال أصرح من قولهيملك اإلنسان إال أن يستسلم، لكن من أراد هللا له الش
ل ق ون  } -جل وعال ي ئًا و ه م  ي خ  ل ق  ش  [ اإلنسان ال يستطيع أن يدفع عن نفسه في 191]سورة األعراف:{ م ا ال  ي خ 

و ال  }حياته فكيف يدفع عنها بعد مماته، وإذا كان بهذه المثابة فكيف يدفع عن غيره وكيف يصرف عن غيره 
ون   ر  ه م  ي نص  رًا و ال  أ نف س  يع ون  ل ه م  ن ص  ت ط  ال يستطيعون أن ينصروا من  [192]سورة األعراف:{  192=  ي س 

ل ك ون  م ن يستنصر بهم، وال ينصرون أنفسهم فضال عن غيرهم، وقوله تعالى } ون ه  م ا ي م  ع ون  م ن د  ين  ت د  و ال ذ 
ير   م  ال ينفعون وال ينصرون وال يملكون من ماذا؟ من قطمير، اللفافة التي على نواة التمر، [ 13]سورة فاطر: {ق ط 

 ما يملكونها.
 طالب: ..............

 من دونه نعم والذين تدعون من دونه.
 تفضل يا أبو عبد هللا.

 المؤذن يؤذن.
ير  }وقوله  م  ل ك ون  م ن ق ط  ا ي م  ون ه  م  ع ون  م ن د  ين  ت د  [ كونهم ال يملكون معنى الملك، قد يقول 13سورة فاطر:]{ و ال ذ 

قائل أنهم يملكون الماليين، ويملكون القصور، ويملكون من متاع الدنيا ما يملكون من األموال الطائلة، هذه 
ل هللا  -جل وعال -لهم التصرف فيها على مراده -جل وعال -األموال هي أموال هللا وليست بأموالهم، وإنما وك 

ع ون  }صار التصرف غير مأذون به وغير صحيح فقوله  -جل وعال -رفوا على خالف مرادهإذا تص ين  ت د  و ال ذ 
ون ه   [ يعني من األصنام واألولياء والصالحين، وسواء كانوا أنبياء أو مالئكة أو غيرهم 197]سورة األعراف: {م ن د 

ير  } م  ل ك ون  م ن ق ط  و آت وه م }والمال مال هللا  -جل وعال -ما يملك، الملك هلل[ أي مخلوق 13]سورة فاطر: {م ا ي م 
ير  }[ ألنه قد يقول قائل 33]سورة النــور: {م  ن م ال  َّللا    م  ل ك ون  م ن ق ط  ا ي م  [ ندعوا أولياء في 13]سورة فاطر: {م 

ك  ن وا من هذه األموال وهم م   -جل وعال -حياتهم وعندهم أموال طائلة كيف ما يملكون؟! نقول الملك الحقيقي هلل
اتباعا  -جل وعال -من باب االبتالء واالمتحان؛ لي نظ ر من يشكر ومن يكفر، من يتصرف فيها على مراد هللا

ولذا قال ما  -جل وعال -فالملك الحقيقي هلل -جل وعال -ألمره أو يتصرف فيها تبعا لهواه وفيما يسخط هللا
ة لتأكيد النفي، وإن كان بعضهم يتحفظ على القول بأن الحرف زائد وهو يملكون من قطمير، وما نافية وم ن زائد

في القرآن المصون من الزيادة والنقصان، ومن حيث المعنى معناها التأكيد، لها موقعها من حيث المعنى، أما 
والغ و   من  من حيث اإلعراب كما يقول أهل العلم زائدة؛ ألنها إذا حذفت يستقيم الكالم؛ يعني كيف ي طل ب المدد

كيف يمدك وهو ال يملك، وإذا كان هذا في الحي الذي له  -اللفافة التي فوق النواة  -شخص ال يملك القطمير
نوع قدرة فكيف بالميت، وإذا كان ذلك في الميت الذي كان له قدرة فكيف بالحجر أو الشجر أو ما أشبههما، 

مع األسف أن فيهم من ينتسب إلى علم، بل قد يكون في  يعني لو نظرنا إلى هؤالء الذين يشركون بهذه األشياء
ف بأنه من بحور العلم، وفيهم ذكاء لكن أين الزكاء؟! وقلنا مرارا الذي ال يجعل  بعض فروع العلم ممن يوص 
القرآن قائده ال بد أن يضل مهما كان عقله، األشعرية وفيهم عباقرة: الجويني، الباقالني، الرازي، كبار في 

أذكياء وعباقرة، لكن عندما تجد في بعض مسائل االعتقاد تقول: أين عقولهم، يعني الذي رددناه كثيرا العقول، 
بحيث مله بعض اإلخوان لكنه مثال للداللة على أن هذه العقول ضلت ضالال بعيدا حينما حادت عن الصراط 
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األندلس من يهضم مثل هذا الكالم؟ المستقيم باقتفاء أثر الكتاب والسنة، يقول: يجوز أن يرى أعمى الصين بقة 
هل تتصور أنك في يوم من األيام تقول مثل هذا الكالم؟ أو هم في بداية الطلب يتصورون أن يصلوا إلى هذا 

 الحد؟
 -رحمه هللا-لكن على اإلنسان أن يحتاط لنفسه ويجعل الكتاب والسنة قائده ويسير وراءهما أينما وجهوه، قال  

رت رباعيته" النبي  -صلى هللا عليه وسلم-ضي هللا عنه قال شج النبي "وفي الصحيح عن أنس ر  يوم أحد وك س 
لما التقى المسلمون بالمشركين الذين خرجوا لقتاله بعد هزيمة بدر خرجوا لقتاله ليأخذوا  -عليه الصالة والسالم-

م، ثم إنهم في أول األمر نظمهم ووجههم وأمره -عليه الصالة والسالم-بثأرهم والتقى الصفان، أمرهم النبي 
عقابهم هللا فحصلت الهزيمة وإن كان بعضهم يقول هذه ليست  -عليه الصالة والسالم-انتصروا، لما خالفوا أمره 

هزيمة؛ ألن اإلنسان حتى لو ق ت ل في سبيل هللا فهو منتصر، يعني يسمونه انتصار المبادئ، على كل حال ما 
هذه عقوبة والعاقبة للمتقين،  -عليه الصالة والسالم-بسبب مخالفة أمره لنا حاجة في هذا الكالم، هم هزموا 

ج  رأسه"  -عليه الصالة والسالم-النبي  والشج  -عليه الصالة والسالم-ناله ما ناله من األذى في هذه الغزوة، "ش 
باعي ته" يعني األسنان التي تلي الثنايا، ولكل إنسان أربع ر   كيف يفلح »باعي ات فقال: يكون في الرأس، "وكسرت ر 

-هذا قاله « كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟!»يستبعد أن يفلحوا -عليه الصالة والسالم-النبي « قوم شجوا نبيهم؟!
لما رأى من شدة عداوته له ولدينه فاستبعد أن يفلحوا، لكن القلوب بين أصبعين من  -عليه الصالة والسالم

ء  ل ي س  ل ك  م  }أصابع الرحمن فنزلت  ي  ر  ش  [ أنت لك أن تدعو وتبل  غ وتأتمر 128]سورة آل عمران: {ن  األ م 
منزلته نقصت  -عليه الصالة والسالم-وهذا ال يعني أن الرسول  -جل وعال -وتنتهي، أنت رسول مرسل من هللا

ى أشرف المخلوقات عل -جل وعال -أو أنقص أو كذا ال، أشرف الخلق وأكرم الخلق وأتقاهم وأخشاهم هلل
ء  } -جل وعال -اإلطالق، ومع ذلك يقول هللا ي  ر  ش  [ طيب ما الذي 128]سورة آل عمران: {ل ي س  ل ك  م ن  األ م 

ليس -عليه الصالة والسالم-للجيالني، والبدوي، ونفيسة، والحسين، وعلي، وغيرهما من الخلق؟ إذا كان الرسول 
حجار؟ كانت المرأة تأتي إلى الشجرة وتحتضنها لك من األمر شيء{ فكيف بمن دونه؟ فكيف باألشجار واأل

 وتقول:
وعلماء وطالب علم تأتينا كتبهم التي استعملوها وهم  -نسأل هللا العافية -يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول 

في مصر والشام والمغرب وتركيا والهند، تأتي كتب كثيرة لو كتاب يقال زلة أو كتابين، مجموعة مكتبات تأتي 
ب؟ يمكن جني هللا أعلم، بعضهم يقول: مكت وب عليها يا كيكبج احفظ الورق، يا كيكبج احفظ الورق، م ن يخاط 

من األرضة، ثم صاروا يخاطبونها إذا لم يجدوها   -بإذن هللا -ورقة من الشجر إذا وضعت في الكتاب يسلم
أن يكون من أسماء هللا بلغة غير  بعضهم يقول هذا، لكن التركيبة تركيبة جن أو شياطين، بعضهم يقول: يمكن

العربية هللا أعلم؛ ألنه يقول وجد كتابا يا هللا يا حفيظ يا كيكبج مثل ما وجدنا أيضا في كتب ومخطوطات جاءتنا 
نسأل  -يا هللا، يا سميع، يا عليم، يا عبد القادر، هل نقول أن هذا من أسماء هللا؟! هل نقول هذا من أسماء هللا

نسأل هللا  -ويعيشون ويأكلون ويشربون، ويعاشرون النساء ويضحكون مع الناس وهو الشرك األكبر -هللا العافية
فيتبين لإلنسان بهذا قدر  -نسأل هللا السالمة والعافية-وقد تكتب على المصحف تكتب على البخاري  -العافية

 -لبدع على يد اإلمام المجددالتوحيد، وتحقيق التوحيد، تخليص التوحيد وتمحيصه من شوائب الشرك بنوعيه وا
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ومع األسف أننا نجد اآلن من يتطاول على هذه الدعوة ويقلل من شأنها بل يسبها ويجعلها  -رحمة هللا عليه
مصدرا لإلرهاب والتكفير، قبل أسبوعين أو ثالثة رجل كبير في السن من دعاة الضالل، يقول: محمد بن عبد 

الصحيح يطل ق  -رضي هللا عنهما -ه" يعني في الصحيح عن ابن عمرالوهاب صنيعة يهودية قاتله هللا، "وفي
وقد يراد به الصحيحين مًعا، يعني في الحديث الصحيح المخر ج في الصحيحين، أو في الصحيح يطلق ويراد به 
البخاري، وقد يراد به مسلم، وعلى كل حال اإلطالق صحيح؛ ألن الخبر صحيح، مادام في الصحيحين أو في 

يقول إذا  -صلى هللا عليه وسلم-فهو صحيح، وفيه عن ابن عمر رضي هللا عنهما أنه سمع رسول هللا  أحدهما
رفع رأسه من الركوع في الركعة األخيرة من الفجر، القنوت قبل الركوع أو بعده؟ هنا بعد الركوع، وجاء ما يدل 

رأسه من الركوع في الركعة األخيرة من  على أنه قبل الركوع، وعلى كل حال الذي معنا في هذا الحديث: إذا رفع
شهًرا يدعو على بعض القبائل ثم ترك، فالقنوت  -عليه الصالة والسالم-الفجر، وهذا قنوت نوازل، قنت النبي 

اللهم »في النوازل وفي الفرائض كلها، وجاء في صالة الصبح نصوص خاصة في الركعة األخيرة من الفجر 
فالن وفالن جاءت تسميتهم في الرواية الالحقة وأنهم  «سمع هللا لمن حمده»ول بعد ما يق «العن فالنا وفالنا

 «سمع هللا لمن حمده ربنا ولك الحمد»صفوان بن أمية، وسهيل بن عمرو، والحار  بن هشام بعدما يقول 
جابة، على ما يليق بجالله وعظمته، ومن الزمه اإل -جل وعال -مقتضى السماع اإلجابة، وفيه إثبات السمع هلل

 -جل وعال -سمع هللا بمعنى أجاب ال شك أن السماع من المقصود به هنا اإلجابة، لكن فيه إثبات السمع هلل
ألن بعضهم يقول سمع أجاب فرارا من إثبات الصفة كما قالوا في والذي نفسي بيده قالوا روحي في تصرفه، ال 

على ما يليق بجالله  -جل وعال -ت اليد هلللكن فيه إثبا -جل وعال -يوجد أحد روحه تخرج عن تصرف هللا
سمع هللا لمن حمده »على ما يليق بجالله وعظمته بعدما يقول  -جل وعال -وعظمته، وهنا فيه إثبات السمع هلل

وفيه حذف الواو ربنا لك الحمد، ومن الصيغ اللهم ربنا لك الحمد، والصيغة الرابعة: الجمع بين  «ربنا ولك الحمد
ذهل في زاد المعاد وقال أنه لم يثبت الجمع بين  -رحمه هللا -وهو ثابت في البخاري لكن ابن القيماللهم والواو 

الواو واللهم لكنه في البخاري، فهي أربع صيغ، وفي الحديث ما يدل على أن اإلمام يجمع بين التسميع والتحميد 
فإذا قال اإلمام »وم فإنه يقتصر على الحمد بعدما يقول سمع هللا لمن حمده ربنا ولك الحمد، وأما بالنسبة للمأم

أو بغيرها من الصيغ، المقصود أن اإلمام يجمع بينهما وهذا رأي  «سمع هللا لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد
الحنابلة والشافعية المالكية، والحنفية يقولون ال، اإلمام يقول: سمع هللا لمن حمده والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، 
فاإلمام ال يقول ربنا ولك الحمد والمأموم ال يقول سمع هللا لمن حمده مع أن الحديث نص وهو في الصحيح 

ء  }فأنزل هللا تعالى  «سمع هللا لمن حمده ربنا ولك الحمد»بعدما يقول  ي  ر  ش  ]سورة آل  {ل ي س  ل ك  م ن  األ م 
ر  }[ هنا فأنزل هللا 128عمران: ء  ل ي س  ل ك  م ن  األ م  ي  [ وفي القصة السابقة في غزوة 128]سورة آل عمران: {ش 

ل ي س  ل ك  م ن  }فنزلت « كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟!»أحد لما شج رأسه وكسرت رباعيته وإلى آخر الحديث قال 
ء   ي  ر  ش  ن مرة [ يقول أهل العلم قد يتعدد السبب لنازل واحد، وقد تنزل اآلية أكثر م128]سورة آل عمران: {األ م 

ل ي س  ل ك  }لتعدد األسباب، وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية، وسهيل بن عمرو، والحار  بن هشام فنزلت 
ء   ي  ر  ش  [ هؤالء الثالثة كلهم أسلموا، قال: وفيه يعني في الصحيح، بل هو في 128]سورة آل عمران: {م ن  األ م 

 -صلى هللا عليه وسلم-قال قام رسول هللا  - عنهرضي هللا -الصحيحين في البخاري ومسلم، عن أبي هريرة
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ب ين  }حين أنزل عليه  ت ك  األ ق ر  ير  ر  ع ش  [ على اإلنسان أن يبدأ باألقرب في الدعوة، يبدأ 214]سورة الشعراء: {و أ نذ 
ب  }يقول لنبيه  -جل وعال -بنفسه ثم يبدأ بمن تحت يده ثم يعمم، فاهلل ت ك  األ ق ر  ير  ر  ع ش  ]سورة  {ين  و أ نذ 

وأول ربا أضع ربانا ربا »[ وفي حديث في خطبة حجة الوداع لما حذر من القتل والربا ووضعهما 214الشعراء:
ابن عمه هكذا يكون الفعل، « العباس بن عبد المطلب والدم أول من أضع دم الحار  بن ربيعة بن عبد المطلب

اد أن ي مت ثل أمره ويطاع فيما يأمر به وينهى يبدأ بنفسه ثم باألقرب إذا أراد أن ينف ذ األمر يبدأ بنفسه، الوالي إذا أر 
فاألقرب، ما يلزم الناس بأشياء ويترك من حوله يعبثون، وهو أيضا يخالف ما يأمر به هذا ما يطاع، مع أن 
 طاعة ولي األمر واجبة، ولو خالف تؤدي ما عليك، لكن عموم الناس إذا رأوه يخالف هذا األمر ويرون من

حوله كلهم يعبثون باألوامر والنواهي ما يقتدون وال يأتمرون وال ينتهون هذه مشكلة، عامة الناس جبلوا على هذا، 
عليه -وإن كان الشرع أن طاعته واجبة فيما يأمر به وفيما ينهى عنه وبغض النظر عن فعله، لكن النبي 

ت ك  }ألمر والنهي له وزنه وله ثقله عمه ليكون ا «وأول ربا أضع ربا العباس»قال  -الصالة والسالم ير  ر  ع ش  و أ نذ 
ب ين   "أو  «يا معشر قريش»قبيلته  «يا معشر قريش»[ ابدأ بمن حولك ماذا قال؟ قال: 214]سورة الشعراء: {األ ق ر 

الرواة  يعني قريبة منها وهذا من احتياط الرواة ألنه ال بد أن تكون الكلمة موافقة لها في المعنى لكن كلمة نحوها"
يعني أعتقوا أنفسكم؛ ليجعل المرء نفسه كالمكات ب يدفع لكي يعتق  «اشتروا أنفسكم»يحتاطون أو كلمة نحوها 

اشترى من المؤمنين أنفسهم فيكون الشراء هنا بمعنى البيع يعني بيعوا  -جل وعال -وهللا «اشتروا أنفسكم»نفسه 
ار ًة ل ن ت ب ور  }تلف عن المتاجرة مع غيره تخ -جل وعال -أنفسكم على هللا، والمتاجرة مع هللا ]سورة  {ي ر ج ون  ت ج 

اشتروا أنفسكم ال أغني عنكم من »فأنت الرابح  -جل وعال -[ فأنت إذا اشتريت أو بعت نفسك إلى هللا29فاطر:
عباس بن يا »ما يأتي أحد يقول أنت من جماعتنا أو أنت قريب لنا أو، هذا ما ينفع، ثم بدأ يخصص  «هللا شيئا

 ..«عبد المطلب
 طالب: ..............

 نقول ال، ماذا ينفع أو يضر؟! في حياته فيما يقدر عليه؟! 
 طالب: ..............

رسول رب العالمين لجميع العالمين، لكن البداءة يعني  -عليه الصالة والسالم-الدعوة للناس أجمعين الرسول 
ت ك  }ألرض كلها؟ يبدأ باألقرب فاألقرب وكذا وجه هل هو مثل الشمس يعني تنتشر دعوته على ا ير  ر  ع ش  و أ نذ 

ب ين   العباس مفرد ي بنى على الضم إذا نودي وهو في  «يا عباس بن عبد المطلب»[ 214]سورة الشعراء: {األ ق ر 
 محل نصب؛ ولذلك ن صب وصفه يا عباس  بن  عبد المطلب؛ ألنك لو قلت يا ابن  عبد المطلب ألنه مضاف،

ب بخالف المفرد المقطوع عن اإلضافة  يا عباس  بن  عبد المطلب ال أغني عنك من »والمنادى المضاف ي نص 
عليه -أبوه  -مثل أبيه -صنو  أبيه -عليه الصالة والسالم-اشتر نفسك وهو عمه، عم الرجل كما قال  «هللا شيئا

ال يغني عنهما شيء وإن كان كثير من  «النارإن أبي وأباك في »وأمه قبل هذه الدعوة ماتوا  -الصالة والسالم
أحياهما له وآمنوا به، وللسيوطي ثمان رسائل في الموضوع، وعامة أهل  -جل وعال -المبتدعة يرون أن هللا

العلم من أهل التحقيق أنهم ماتوا في الجاهلية في زمن الفترة، ولوال النص لقلنا إن حكمهم حكم أهل الفترة، يعني 
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"يا عباس بن عبد أخبر أن أباه في النار اللهم صل على محمد،  -عليه الصالة والسالم-لنبي يختبرون لكن ا
 المطلب ال أغني عنك من هللا شيئا".

 طالب: ..............
 في إيش؟

 طالب: ..............
ز النص، استأذن  يه الصالة عل-أنه قد ي ختب ر ويخفق لكن مادام عندنا نص أنه في النار ليس لنا أن نتجاو 

ن له، واستأذن أن يستغفر لها فلم ي ؤذ ن له  -والسالم يا صفية عمة » -عليه الصالة والسالم-أن يزور أمه فأ ذ 
رضي  -أقرب الناس، هذا عمه وهذه عمته، ثم األقرب، بضعة منه بنته «رسول هللا ال أغني عنك  من هللا شيئا

اطلبي ما شئت لكن ما يتعلق باإليمان  «من مالي ما شئت  ويا فاطمة بنت محمد سليني » -هللا عنها وأرضاها
طيب يقول قائل سألته خادما ما أعطاها، جاءت تسأله  «ال أغني عنك  من هللا شيئا»والكفر النجاة يوم القيامة 

مقتضى هذا الكالم أنه سيعطيها ما طلبت إذا كان في  «سليني من مالي ما شئت  »خادما ما أعطاها وهو يقول 
وتحت يده، سألت الخادمة فوجهها إلى خير منها وهو الذكر، تسبح وتحمد وتهلل وتكبر مائة إذا أوت إلى  قدرته

 .-رضي هللا عنها وأرضاها -الفراش خير من خادم، ووجدت أثر ذلك
 طالب: ..............

 «.من سن في اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة»
 ..........طالب: ....

 ال شك أن من تسبب في شيء له أجره.
 طالب: ..............

 كيف؟ 
 طالب: ..............

هذا سيأتي في المسائل، الشيخ ذكر هذا في المسائل، انظر في المسائل، التاسعة: تسمية المدعو عليهم في 
الكفار بأسمائهم وأعيانهم والدعاء الصالة بأسمائهم وأسماء آبائهم، هذا سيأتي حكمه، سيأتي حكم الدعاء على 

 .-إن شاء هللا تعالى -عليهم جملة، التعميم في الدعاء على الكفار سيأتي حكمه
 طالب: ..............

ب ين  }يقول  -جل وعال -أقرب الناس إليه، هذه بنته، وهذه عمته، وهذا عمه؛ ألن هللا ت ك  األ ق ر  ير  ر  ع ش  ]سورة  {و أ نذ 
يعني إذا ال يملك لبنته فكيف يملك لغيرها؟ أليس أحرص ما يكون اإلنسان على أقرب الناس [ 214الشعراء:

عليه -إليه، والسيما ولده، بنته إذا كان ال يملك لها شيئا فهل يملك لغيرها؟ يعني اإلنسان السيما وأن له جاها 
النظر عن مسألتنا هذه، يعني  يبذل كل ما يستطيع لنجاة بنته وولده أكثر من غيرهم، بغض -الصالة والسالم

وجد حريق وعندك ولدك وبنتك وأمك وأبوك وإخوانك  -عليه الصالة والسالم-افترض أنه وجد في غير حقه 
 وأعمامك من تنقذ؟ من تبدأ به تبدأ بمن؟  ال شك أنه بأقرب الناس إليك وأحبهم إليك.

 طالب: ..............
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 الوقت نفسه غيرها، ما فيه غيرها. هذه فاطمة أكبر البنات، قد ال يكون في
 طالب: ..............

 قد تكون أحب البنات إليه.
 طالب: ..............

 أو في المكان الذي.. قد تكون بسبب حضورها إلى تطبيق اآلية.
 طالب: ..............

عليه -بناته  ممكن، المقصود أن هذا الحاصل وهذا في الصحيحين، وال شك أن فاطمة أفضل من غيرها من
 .-الصالة والسالم

 اللهم صل على محمد... 
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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
هذا يقول بعض اإلخوة الذين ال يحضرون دورة كتاب التوحيد لكنهم يحضرون الدروس اليومية يسألون هل ستبدأ 

 ي.الدروس األسبوع القادم أو بعد الحج يقول ويتمنون البت في هذا من اآلن كي يرتبوا برنامجهم العلم
نعم، غًدا هو آخر دروس دورة كتاب التوحيد للدورة الثانية، وأما الدورة الثالثة فسيعلن عنها في وقتها، ويوم األحد 

ثم ي ست أنف بعد الحج،  -إن شاء هللا تعالى -يبدأ البرنامج المعتاد الذي وقف قبل خمسة أشهر لمدة ثالثة أسابيع
هذا األحد، واإلثنين بعد العشاء شرح الطحاوية  -بإذن هللا -الخرقيالمقصود أنه يوم األحد القادم شرح مختصر 

والموافقات، والثالثاء المغرب صحيح البخاري من أوله من العبادات من الطهارة، وبعد العشاء البيوع من صحيح 
من سنين، البخاري، ومغرب األربعاء تفسير ابن كثير، والعشاء أضواء البيان، هذا هو الجدول الذي مشينا عليه 

وسوف ي ست أن ف كالمعتاد في األسبوع الثاني من أسابيع الدراسة، األسبوع الثاني من استئناف الدراسة يبدأ الجدول 
 المعتاد.

 طالب: ............
 وش هو؟

 طالب: ............
 وش فيه؟

 طالب: ............
 -إن شاء هللا -ي راحت كم راح؟ ال، مع الوقتال، ما يمدينا كم نشرح من باب؟ هذه الثالثة األسابيع التي الل

 يمشي مع الوقت.
هذا المذبوح ال إشكال  -جل وعال -في الدرس الماضي قرأنا ما كتبه بعض اإلخوة عن تقديم القربان لغير هللا

ت ب، ونهاية البحث نسب كاتبه إلى الشيخ  فيه وأنه شرك، وأما ما ي دف ع وي ذب ح لغير هللا وهو حي قرأنا فيه ما ك 
البراك أنه ال يكفر، وأنا سألته بعد الدرس الماضي يوم األحد بعد صالة العشاء في مناسبة فقال: أبًدا ال فرق؛ 
ألنه يتقرب لغير هللا، وال يمكن أن يتقرب إال إذا اعتقد النفع والضر، ومادام يعتقد النفع والضر فإنه يكفر، وال 

مثال تقليدا لغيره، رأى الناس يتقربون فقرب، وهذا ليس من كالم  فرق بين المذبوح وغير المذبوح، قد يتقرب
الشيخ، الشيخ قال ال فرق فقط، قال الشيخ ال فرق، فأقول: إذا كان يعتقد النفع والضر فال خالف في تكفيره، إذا 

هذا ال  ويعتقد في هذا ويقرب إليه من أجل أن ينفعه أو يضره -جل وعال -كان يطلب النفع والضر من غير هللا
شك في كفره كمن ذبح، لكن إذا قربه تقليدا لغيره، يعتري أيضا من ذبح تقليدا لغيره وال يعتقد فيه، وإذا استرسلنا 

 وفي حكمه من أهداه حيا. «لعن هللا من ذبح لغير هللا»في هذه المسائل فإنها ال تنتهي لكن 
 اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه..

 طالب: ..............
م؟ م، لماذا يقد    يمكن أن يقد  

 طالب: ..............
 لدفع الضرر.
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 طالب: ..............
ال، هو المسألة أنه تقديم وتقريب للجن للشياطين أن يندفع هذا الضرر بسببه، وهللا أعلم هذا عالم غيبي ال يمكن 

 التعامل معه بأسلوب صحيح أبدا.
 طالب: ..............

 وش يقول؟ 
 ..............طالب: 

إيه هو ال فرق، إذا نظرت إلى المعنى ال فرق، وإذا نظرت إلى تقريب لن يذبح الذباب كيف يذبح الذباب؟! 
 افترض أنه قدم سمكة أخرجها من الماء ودفعها للسادن نفس الشيء.

 وقفنا عل المسائل الظاهر.
بينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ن

 بعد:
ل ق ون  = }ففي باب قول هللا تعالى  ي ئًا و ه م  ي خ  ل ق  ش  ر ك ون  م ا ال  ي خ  راً   191أ ي ش  يع ون  ل ه م  ن ص  ت ط  ]سورة  {و ال  ي س 

ج  النب [192-191األعراف: عليه الصالة -ي ثم ذكر الشيخ آية فاطر، ثم ذكر حديث أنس في الصحيح لما ش 
ء  }وفي آخره  -والسالم ي  ر  ش   -رحمة هللا عليه -[ يريد أن يقرر الشيخ128]سورة آل عمران: {ل ي س  ل ك  م ن  األ م 

وفي مناسبة يستدعي أن  -عليه الصالة والسالم-إذا كان هذا أشرف  الخلق ال يملك ألحد نفعا وال ضرا محمد 
ه، فقنت يلعنهم، فإذا كان في هذه المناسبة التي فيها نوع استدعاء لمثل يقال ما قيل، شج رأسه، وكسرت رباعيت

ء  }يقال له  -عليه الصالة والسالم-هذا الكالم، ومن أشرف محمد  ي  ر  ش  ]سورة آل  {ل ي س  ل ك  م ن  األ م 
 «هللا شيئا سليني ما شئت  من مالي ال أغني عنك  من»[ ويقول ألقرب الناس إليه وأحب الناس إليه 128عمران:

الشيخ ذكر هذا الباب ليبين أن هؤالء الذين يدع ون من دون هللا ال يملكون شيئا، ال يملكون نفعا وال ضرا، ال 
ألنفسهم وال لغيرهم، فكيف يدعون من دون هللا، هذا أشرف الخلق وأحبهم إلى هللا، وأقربهم إليه وأتقاهم وأخشاهم 

 ال أملك لكم من هللا شيئا ال أغني عنكم من هللا شيئا".يملك شيئا، "ال  -جل وعال -وأعالهم منزلة عند هللا
 طالب: ..............

إكراما له هذا غير كونه يطلب منه  -عليه الصالة والسالم-هو الذي يبتدئ بتحقيق رغبته  -جل وعال -كون هللا
ا الباب، بالنسبة للمالئكة هذا لبيان ما ال يستطيعه وال يقدر عليه، ويأتي في الباب الذي يليه مثل ما قيل في هذ

فيه مسائل، األولى: تفسير اآليتين وقد تقدم. الثانية: قصة أحد.  -رحمه هللا -وجه المناسبة بين هذه األبواب قال
في السنة الثالثة بعد غزوة بدر،  -عليه الصالة والسالم-وهي معروفة مشهورة، من أشهر الغزوات في عهده 

حصل  -عليه الصالة والسالم-أول األمر انتصر المسلمون ثم بعد ذلك لما خالفوا أمره  وأيضا هي معروفة في
ما حصل. الثالثة: قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات  -عليه الصالة والسالم-عليهم ما حصل، وحصل للنبي 

ند أهل العلم، إذا األولياء ويؤمنون في الصالة. اآلن قنوت سيد المرسلين يعني قنوت النوازل، ومعروف حكمه ع
نزلت بالمسلمين نازلة غير الطاعون فإنه يقنت في الفرائض كلها، لكن أكثر ما جاء في الصبح وأنه قنت شهرا 
ل وذكوان، ثم بعد ذلك ترك، ففي هذا مشروعية قنوت النوازل، وليس مراد  يدعو على قبائل من العرب، على ر ع 
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ت، وإنما ليبين؛ ولذلك قال سيد، وسادات، قنوت سيد المرسلين وخلفه الشيخ من هذه الفائدة إثبات مشروعية القنو 
ر  }سادات األولياء ويؤمنون في الصالة، ثم كانت النتيجة بعد أن لعن فالن وفالن وفالن  ل ي س  ل ك  م ن  األ م 

ء   ي  بعة: أن الرا -عليه الصالة والسالم-[ وهو سيد، وهم سادات، فكيف بمن دونه 128]سورة آل عمران: {ش 
المدعو عليهم كفار وهم صفوان بن أمية، وسهيل بن عمرو، والحار  بن هشام هم كفار، والكافر في الجملة 

ين  }ي لع ن وال إشكال  ل ى الظ ال م  ن ة  َّللا   ع  [ لعن هللا السارق، لعن هللا شارب الخمر في الجملة، 18]سورة هود: {أ ال  ل ع 
ل ي س  ل ك  }األعيان قيل له  -عليه الصالة والسالم-الخالف، ولكن لما لعن النبي يعني لكن أعيانهم هو الذي فيه 

ء   ي  ر  ش  خفية، ال يدري  -عليه الصالة والسالم-[ ألن هؤالء العواقب بالنسبة له 128]سورة آل عمران: {م ن  األ م 
كفره ال مانع من لعنه إذا جزمنا عن العواقب ماذا يختم به عليهم، لكن إذا مات على كفره وجزمنا بأنه مات على 

-أنه مات على كفره وأن الجنة عليه حرام. الخامسة: أنهم فعلوا أشياء ال يفعلها غالب الكفار من االعتداء عليه 
وغالب الكفار ما فعل هذا، منهم من اقتصر  -عليه الصالة والسالم-والحرص على قتله  -عليه الصالة والسالم

زاد في أذاه، ومنهم من نقص، ومنهم من لم يتعرض ألذى المسلمين، و مع ذلك  أذاه على الصحابة، ومنهم
عليه الصالة -هؤالء تعرضوا ألشرف الخلق وحصل منهم ما حصل فدعا عليهم وقنت عليهم، ومع ذلك قيل له 

ء  } -والسالم ي  ر  ش   التي تبحث في [ فكيف بمن دونه، اآلن الكتب مثال128]سورة آل عمران: {ل ي س  ل ك  م ن  األ م 
سيرته وشمائله وخصائصه السيما في شروحها، األصل أن المتون مأخوذة من السنة مما صح منها وضعف، 
لكن الكالم في الشروح مثل شروح الشفاء، وشروح الشمائل والخصائص فيها من الغلو ما فيها؛ ولذلك ال 

تجدون لها رواجا مثل ما تروج في البالد التي يكثر تجدونها متداولة بين علماء التحقيق الذين حققوا التوحيد، ال 
قد يقول قائل: الشفاء للقاضي عياض ي قر أ مثل ما يقرأ القرآن في كثير من  -عليه الصالة والسالم-فيها الغلو به 

 األقطار المنتسبة لإلسالم، وكذلك الشمائل وقل مثل هذا فيما هو أشد من ذلك من البردة، أو دالئل الخيرات، أو
 غيرها كلها فيها شيء من الغلو، بل بعضها شديد الغلو كما في البردة.

 يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به
 

 سواك عند حلول الحاد  العمم 
، قوموا بنا إلى قبر أبي عمر قوموا بنا إلى فالن يعني كالم من الشرك حلول الحاد  ما يلوذون إال برسول هللا 

هذا  -عليه الصالة والسالم-األكبر، فقد يقول قائل: إن هؤالء الذين ال يقرؤون في هذه الكتب ال يحبون الرسول 
ب ون  َّللا   ف  }الكالم ليس بصحيح، حبه الصحيح الحقيقي في متابعته  نت م  ت ح  ب ب ك م  َّللا   ق ل  إ ن ك  ]سورة آل  {ات ب ع ون ي ي ح 

ال تطروني كما أطرت » -عليه الصالة والسالم-[ أما حبه أو زعم حبه بأمور نهى عنها هو 31عمران:
 ومع ذلك يزعمون أنهم يحبونه ال. «إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو» «النصارى ابن مريم

 تعصي اإلله وأنت تزعم حبه
 

 هذا لعمري في القياس شنيع 
 لو كنت  لو كنت  ............... 

 
 ............................. 

 إيش؟ 
 طالب: ..............

 لو كان حبك صادقا ألطعته
 

 .......................... 
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 لو كان حبك صادقا ألطعته
 

 إن المحب لمن يحب مطيع 
ونغلو فيه ونقول هذا الحب؟! ليس بصحيح لكنه تسويل الشيطان وتزيين الشيطان  «ال تطروني»نعصيه يقول  

عليه -ا عن هذه الكتب التي فيها هذه المخالفات، فقد صح في كتاب هللا وسنة نبيه لهم، ومع ذلك عندنا ما يغنين
ما يغنينا عن هذه الكتب، ومع ذلك لو أن هذه الكتب تداولها أهل التحقيق وعلقوا عليها وبينوا  -الصالة والسالم

ا؛ ألنه ينتفع به القريب والبعيد، لكن يبين ما فيها من المخالفات،  ما فيها من مخالفات ال شك أن هذا طيب جد 
يعني من مظاهر الغلو في هذه الكتب مثل دالئل الخيرات مطبوع إذا رأيته قلت المصحف، مذه ب وحرفه أجمل 
مما ط بع في جميع طبعات المصحف، الكتاب مذه ب وبين كل جملة وأخرى فاصلة، وفيها رقم كالمصحف، 

غير مأثورة وال مروية وإنما هي مخترعة وفيها بعض الغلو؛ يعني من يفتح الكتاب يقول مصحف، وهي صلوات 
 ولذا كان ي ؤم ر بإحراقه يقول الصنعاني في مدحه للشيخ:

 وحرق عمدا للدالئل دفترا
 

 ....................... 
المقصود أن مثل هذا الغلو على المسلم أن يجتنبه، وأن يحقق توحيده هلل الواحد الذي ال شريك  إلى آخر ما قال، 

م بأننا ال نحب الرسول حتى أن الواحد منهم يقول: إن عصا أحدنا أنفع له من الرسول هذا كالم  له، أما كوننا ن ت ه 
في الصالة  -صلى هللا عليه وسلم-الة عليه مجانين هذا! وإلزامهم بغير الزم، يعني ما المذهب الذي يجعل الص

ركنا تبطل الصالة بدونها، من المذاهب األربعة؟! ال يوجد إال الحنابلة، الدعوة السلفية على يد اإلمام المجدد، 
يعني في رسالة الشيخ عبد هللا بن الشيخ محمد إلى أهل مكة، يقول: ونحن على مذهب الحنابلة، على مذهب 

ال يوجد  -عليه الصالة والسالم-نبل، فمن الذي يبطل الصالة بترك الصالة على النبي اإلمام أحمد بن ح
! وهللا -عليه الصالة والسالم-غيرهم، المذاهب األخرى كلها ال تبطل الصالة ومع هذا يقال أنهم ال يهتمون به 

لب الكفار منها شجهم نبيهم المستعان، لكن هذا من أساليب التنفير. "الخامسة: أنهم فعلوا أشياء ال يفعلها غا
وحرصهم على قتله" وهذا مر "ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم" حمزة بن عبد المطلب مثلوا به ومثلوا 

ء  }بغيره. السادسة: أنزل هللا عليه في ذلك  ي  ر  ش  [ يعني مع وجود 128]سورة آل عمران: {ل ي س  ل ك  م ن  األ م 
ء  }خلق ويؤم  ن على الدعاء سادات األمة، ومع ذلك الجواب الداعي، والداعي أشرف ال ي  ر  ش   {ل ي س  ل ك  م ن  األ م 

م  }[ السابعة: قوله 128]سورة آل عمران: ل ي ه  و ار البدوي في السنة سبعة 128]سورة آل عمران: {أ و  ي ت وب  ع  [ ز 
حددة، وهذا على مدى العام، لكن يبين لك ماليين، وحجاج بيت هللا قل ثالثة، صحيح أن هناك فرقا، هذا مدة م

تالعب الشيطان بعقول كثير من الناس، تالعب الشيطان بعقول فئام من الناس قالوا أنه يزور المشاهد في 
سة  -نسأل هللا العافية -العراق  أكثر من أربعين مليون في السنة وكتاب مطبوع في العراق اسمه العتبات المقد 

رون ما يصنعون بالصور، واآلن لم يعد هناك ما يخفى، ولم يعد هناك سر بهذه في اثني عشر مجلدا، ت
ة والمعاندة، المشهد الذي على قبر أبي لؤلؤة المجوسي الذي  القنوات، ترون  كيف يغلون، ومن باب المحاد 

 يسمونه مشهد آية هللا فيروز من أعظم المشاهد..
 طالب: ..............

 أو شجاع..
 .......طالب: .......



 313 

 أبو شجاع.. أبو لؤلؤة..
 طالب: ..............

 ال ال، ألنه قتل عمر صار شجاعا وإال فيروز هو..
 طالب: ..............

ل م بحاله ال تصح الصالة خلفه.  ال ما تصح الصالة من ع 
 طالب: ..............

 هذا مبتدع لكن ما هو مثل الشرك.
 طالب: ..............

 ذا ما وجد غيره أخف.على كل حال إ
ذ ب ه م  }السابعة: قوله  م  أ و  ي ع  ل ي ه  ء  }[ ألنها تفسير لقوله 128]سورة آل عمران: {أ و  ي ت وب  ع  ي  ر  ش  { ل ي س  ل ك  م ن  األ م 

إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة ثم ما »[ ومادامت الروح في الجسد كل شيء ممكن 128]سورة آل عمران:
ينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار يكون بينه وب

وإن جاء تفسيره في « حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها
س، وكذلك يعمل بعمل أهل النار فيما بعض الروايات وبعض األحاديث أنه يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للنا

م  }يبدو للناس، المقصود أن المسلم ال بد أن يكون على وجل وخوف شديد من سوء العاقبة، قوله  ل ي ه  أ و  ي ت وب  ع 
م   ذ ب ه  [ فتاب عليهم وآمنوا، يعني الثالثة الذين لعنوا في القنوت. الثامنة: القنوت في 128]سورة آل عمران: {أ و  ي ع 

يعني لو حصل  -جل وعال -النوازل مشروع والنوازل يفرق أهل العلم بين ما كان منها مخلوقا وما كان من هللا
خسف أو زالزل أو أمور أخرى هذه يلحقونه بصالة الكسوف، يسمونها صالة اآليات، وصلى ابن عباس للزلزلة، 

له، ويستثني أهل العلم الذين ال يفرقون الكالم فيما يحصل على المسلمين من شدة وأذى من الكفار هذا يقنت 
بين ما يحصل من خالق أو مخلوق الطاعون، الطاعون ال يقنت له قالوا؛ ألنه الشهادة، والشهادة ال يطلب 

 رفعها.
 طالب: ..............

من  هذا اتفاق، هذا مجرد اتفاق، قنت شهرا ثم ترك، منهم من يحدد الغاية بشهر؛ ألنه ترك بعد الشهر، ومنهم
يقول هكذا حصل، وعلى كل حال إذا زال السبب يزول القنوت ولو بأقل من شهر. التاسعة تسمية المدعو عليهم 
في الصالة بأسمائهم وأسماء آبائهم يعني أن هذا ليس من كالم الناس الذي يبطل الصالة؛ ألنه دعاء والدعاء 

اء وال يكون من كالم الناس حينئذ. العاشرة: وذكر المدعو به أو عليه هو تابع للدع -جل وعال -مخاطبة هلل
كما أنه قال أيضا بالمقابل:  «اللهم العن فالنا وفالنا»قال  -عليه الصالة والسالم-لعنه المعي ن في القنوت النبي 

وم اللهم أنج  الوليد بن الوليد، اللهم أنج  الوليد بن الوليد، يعني إذا دعا لقوم وسماهم ال بأس، وإذا دعا على ق
 وسماهم فال بأس. العاشرة: لعنه المعي ن في القنوت ألنه لعن فالنا وفالنا لكن..

 طالب: ..............
 إيه كالم الشيخ عالم يدل ؟
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 طالب: ..............
 يعني أنه يجوز أو ما يجوز؟

 طالب: ..............
ء  ل ي  } -جل وعال -بقوله -عليه الصالة والسالم-كيف وقد عوتب النبي  ي  ر  ش  ]سورة آل  {س  ل ك  م ن  األ م 

[ هذا يدل على الجواز؟! لكن كالم الشيخ ليس فيه حكم، مطلق ليس فيه ما يدل على الجواز أو 128عمران:
 عدمه.

 طالب: ..............
ل يه  } «فبشره بالنار»وش فيه؟  «إذا مررت بقبر كافر»الذي وافى على كفره  ر م  َّللا   ع  أ و اه  الن ار  ف ق د  ح  م  ن ة  و   {ال ج 

 [.72]سورة المائدة:
 طالب: ..............

 لكن ما يظهر، كثير لعان صيغة مبالغة كثير اللعن.
ب ين  }لما نزل  -صلى هللا عليه وسلم-الحادية عشرة: قصته  ت ك  األ ق ر  ير  ر  ع ش  [ صعد 214سورة الشعراء:{ ]و أ نذ 

، يا عباس بن عبد المطلب، يا صفية عمة رسول هللا، يا فاطمة بنت محمد على الصفا قال: يا معشر قريش
ه في هذا األمر" لما نزل عليه «سليني من مالي ما شئت ال أغني عنك من هللا شيئا د  ، وتقدم. الثانية عشرة: "ج 

باشرة، فهو جاد في األمر بالتبليغ باشر، فبادر بالنذارة، وهو جاد في هذا األمر ما قال غدا أو بعد غد، بادر م
يا »"بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون"، صعد الصفا وبدأ يصرخ بأعلى صوته  -عز وجل -دعوته إلى ربه

لكن تصور شخصا من الدعاة أو من أهل العلم جاء إلى مكان مرتفع في وسط الناس وقال: يا  «معشر قريش
لجنون، لكن األحوال والظروف تختلف، اآلن لو جاء أحد معشر الناس، يا أيها الناس افعلوا واتركوا، ينسب إلى ا

وصعد على مكان مرتفع وبأعلى صوته ينادي الناس ويعظهم ويوجههم ماذا يقولون؟ مجنون، يعني أدركنا قبل 
ثالثين وأربعين سنة من يأتي إلى السوق الذي تباع فيه البضائع، يصعد على شيء ويتكلم وينصح، هذا شيء 

وف في ذلك الوقت ومعروف، لكن اآلن من يفعل هذا؟! ما يقدر لكن لو فعله أحد؟ قال: الرسول أدركناه لكنه مأل
ال توجد وسيلة إال أن يصعد  -عليه الصالة والسالم-نسب إلى الجنون ال مانع أن أنسب إلى الجنون، في وقته 

وسائل إعالم وال عنده شيء، في مكان مرتفع ويراه الناس ليس له إال أعلى صوته ليس عنده مكبراته وال عنده 
شا  "وكذا لو يفعله مسلم اآلن" ال شك أنهم ينسبونه إلى الجنون لكن هللا المستعان، قد يكون مثل هذا األمر مشو  

 ويكون ممنوعا باألنظمة مثال، وال شك أن هناك مصالح ومفاسد فإذا ترتب عليه مفسدة ال يشرع حينئذ.
 طالب: ..............

 مجال غيره هذا؟ ال توجد وسائل متاحة يعني في المساجد لو قام وتكلم..لكن ال يوجد 
 طالب: ..............

 إنكار المنكر ال بد منه بالطريقة التي تحقق المصلحة.
 طالب: ..............
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على كل حال هناك مصالح وهناك مفاسد خاصة وعامة، وال بد من درء المفاسد السيما العامة؛ ألن بعض 
يكون عنده جرأة وغيرة لكن أثر فعله يسري إلى غيره، فيصدر بسبب ذلك أنظمة تضي  ق األمر والنهي أو الناس 

تضيق الدعوة، ال بد من دراسة اآلثار المترتبة عليه. الثالثة عشرة: قوله لألبعد واألقرب قال لألبعد قريش، 
يا فاطمة بنت محمد ال أغني عنك  من هللا »حتى قال  «ال أغني عنكم من هللا شيئا»ولألقرب لعمه وعمته وبنته 

وإال  -عليه الصالة والسالم-في هذا رد على من يقول إنه ينفع أو يضر وهذا مقتضى فعل الغالة به  «شيئا
-كيف يقول ما لي سواك عند حلول الحاد .. إال يزعم أنه ينفعه أو يكشف عنه ما به من ضر، فإذا صرح 

صلى -يد المرسلين ال يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن اإلنسان أنه أنه وهو س -صلى هللا عليه وسلم
ال يقول إال الحق، هذا مجال تبليغ للدين، وإال قد يقول قائل أنه قال هذا تواضعا هذا مجال  -هللا عليه وسلم

وقع في قلوبهم تبليغ وبيان، "ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الذين ينتسبون إلى العلم ويوصفون به 
الشرك األكبر"، وهذا ظاهر وليس بخفي من أراد أن ي نظ ر حقيقة هذا الكالم ينظر ما يجري عند القبور والمشاهد 
وما كتبه بعض الغالة من االستغاثات واالستعانة بجن وغيرهم، توجد كتب ومؤلفات ومع األسف أنها تباع في 

وهناك رد لأللوسي  -عليه الصالة والسالم-ثة بسيد المرسلين أسواق المسلمين، النبهاني له كتب في االستغا
مطبوع في مجلدين، "ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس" اآلن  -رحمه هللا -أجاب فيه عن جميع شبهاته

يعني الخواص عندك الخاصة والعامة، الخواص من ينتسب إلى العلم وي د عى له العلم، بل تدعى له الوالية، 
ه التوحيد" يعني حقيقة التوحيد، وحقيقة هذه الدعوة إلى التوحيد، وتحقيق التوحيد وتخليص التوحيد من "تبين ل

ا  -جل وعال -شوائب الشرك والبدع وتبين له أيضا غربة الدين؛ ألن نسبة من يدعو غير هللا نسبة كبيرة جد 
ين، والحمد هلل يعني في العقود القريبة األربعة وليست يسيرة، وأهل التحقيق بالنسبة لهم قلة، فيتبين بذلك غربة الد

أو الخمسة بدأ الناس يتفهموا حقيقة دعوة الشيخ ويستجيبون لها ويدعون إليها خارج هذه البالد، والحمد هلل أن 
التوحيد وتحقيقه انتشر في أصقاع األرض وإن كان كثير من الناس مازالوا على غلوهم ودعائهم غير هللا جل 

 وعال.
 سم.

 طالب: ..............
 ال ي لع ن اللعن ال.

 طالب: ..............
ل  إ ال  م ن ظ ل م  }والظالم يدعى عليه  و ء  م ن  ال ق و  ر  ب الس  ه  [ ي دعى عليه، ودعا 148]سورة النساء: {ال  ي ح ب  َّللا   ال ج 

 فأكله األسد ودعا على أقوام. «اللهم سلط عليه كلبا من كالبك»على  -عليه الصالة والسالم-النبي 
 "بسم هللا الرحمن الرحيم.

الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المؤلف رحمه 
 هللا تعالى:

ب ك م  ق ال  }باب قول هللا تعالى:  م  ق ال وا م اذ ا ق ال  ر  ت ى إ ذ ا ف ز  ع  ع ن ق ل وب ه  ل ي  ال ك ب ير  ح  ق  و ه و  ال ع  [ 23]سورة سبأ: {وا ال ح 
إذا قضى هللا األمر في »قال  -صلى هللا عليه وسلم-في الصحيح عن أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي 
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 السماء ضربت المالئكة بأجنحتها ضربت المالئكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك
ت ى إ  } ل ي  ال ك ب ير  ح  ق  و ه و  ال ع  ب ك م  ق ال وا ال ح  اذ ا ق ال  ر  م  ق ال وا م  فيسمعها مسترق [ 23]سورة سبأ: {ذ ا ف ز  ع  ع ن ق ل وب ه 

السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحر فها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها 
 «..آلخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان.إلى من تحته ثم يلقيها ا

 يلقي ها..
 أحسن هللا إليك.

حتى يلقي ها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب "»
وعن النواس  «السماءمعها مائة كذبة فيقال أليس قد قاال لنا يوم كذا وكذا فيصد ق بتلك الكلمة التي سمعت من 

إذا أراد هللا تعالى أن يوحي باألمر تكلم » -صلى هللا عليه وسلم-بن سمعان رضي هللا عنه قال قال رسول هللا 
فإذا سمع ذلك أهل السموات  -عز وجل -بالوحي أخذت السموات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من هللا

 ."«سه جبريل عليه السالمصعقوا وخروا هلل سجدا فيكون أول من يرفع رأ
ه جبريل  وإن رفعت أول ونصبت  أول  أو جبريل  انصب أحدهما ويجوز هذا وهذا قلت فيكون أول  من يرفع  رأس 

 جبريل على أن أحدهما اسم كان واآلخر خبرها.
لمالئكة كلما فيكون أول  من يرفع رأسه جبريل  عليه السالم فيكلمه هللا من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على ا"»

مر بسماء سأله مالئكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير قال فيقولون كلهم 
فيه مسائل، األولى: تفسير اآلية. الثانية:  «مثلما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره هللا عز وجل

من تعلق على الصالحين وهي اآلية التي قيل إنها تقطع عروق ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا 
ل ي  ال ك ب ير  }شجرة الشرك من القلب. الثالثة: تفسير قوله  ق  و ه و  ال ع  [ الرابعة: سبب سؤالهم 23]سورة سبأ: {ق ال وا ال ح 

ول من يرفع رأسه عن ذلك. الخامسة: أن جبريل يجيبهم بقوله بعد ذلك قال كذا وكذا. السادسة: ذكر أن أ
جبريل. السابعة: أنه يقول ألهل السموات كلهم ألنهم يسألونه. الثامنة: أن الغشي يعم أهل السموات كلهم. 
التاسعة. ارتجاف السموات لكالم هللا تعالى. العاشرة: أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره هللا. 

عشرة: صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشرة: سبب إرسال  الحادية عشرة: ذكر استراق الشياطين. الثانية
الشهب. الرابعة عشرة: أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها وتارة يلقيها في أذن وليه من األنس قبل أن يدركه. 
الخامسة عشرة: كون الكاهن يصدق بعض األحيان. السادسة عشرة: كونه يكذب معها مائة كذبة. السابعة عشرة 

معت من السماء.  أنه دق كذبه إال بتلك الكلمة التي س   لم يص 
 الثامنة عشرة: قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة وال يعتبرون بمائة كذبة.

 التاسعة عشرة كونهم يلقى.." 
 يلقي.

 أحسن هللا إليك.
لة. "كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون: إثبات  الصفات خالفا للمعط  

 الحادية والعشرون: التصريح بأن تلك الرجفة  والغشي خوفا من هللا.."
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 الرجفة ..
 أحسن هللا إليك.

 "التصريح بأن تلك الرجفة  والغشي  خوفا من هللا عز وجل. الثانية والعشرون: أنهم يخرون هلل سجدا.."
 تفضل يا أبو عبد هللا.

 المؤذن يؤذن.
 أن القنوت ال ي شر ع أو أن القنوات ال يشرع في النوازل سوى الطاعون لماذا استثني الطاعون؟يقول ذكرتم 

العلماء نصوا على أن الطاعون ال يقنت له أوال ألنه شهادة، جاء في الحديث ما يدل على أن المطعون شهيد، 
صحابة رضي هللا عنهم وذهبت فالشهادة ال ي طل ب رفعها، األمر الثاني: أنه حصل أكثر من طاعون في عهد ال

بكثير من الناس، وهناك أكثر من طاعون يؤر خ بها، مات في طاعون عم واس، ما يدلك على أن الموتى كثر 
 ومع ذلك ما قنتوا.

 طالب: ..............
 هو ما يشبه الطاعون بحيث يكون مبطونا في البطن أو غرق شديد، ما فيه شهادة ال يقنت له كل ما كان سببا

 للشهادة ال ي قن ت له.
ل ي  }باب قول هللا تعالى  -هللا تعالى -قال رحمه ق  و ه و  ال ع  ب ك م  ق ال وا ال ح  اذ ا ق ال  ر  م  ق ال وا م  ت ى إ ذ ا ف ز  ع  ع ن ق ل وب ه  ح 

مالئكة ي دع ون من [ عن قلوبهم الضمير يرجع إلى المالئكة كما يدل على ذلك السياق، وال23]سورة سبأ: {ال ك ب ير  
دون هللا، والمالئكة أفضل الخلق بعد الخواص من بني آدم من البشر، على خالف بين أهل العلم في المفاضلة 

ا }بين المالئكة وبين بني آدم، لكن المرجح أن خواص بني آدم كاألنبياء أفضل من المالئكة ومن عداهم ال،  م 
ج   ه  الش  ب ك م ا ع ن  ه ذ  اك م ا ر  ين  ن ه  ال د  ل ك ي ن  أ و  ت ك ون ا م ن  ال خ  [ يعني هذه يستدل 20]سورة األعراف: {ر ة  إ ال  أ ن ت ك ون ا م 

ب لوا على ترك المخالفة وأنهم يسبحون الليل  ل المالئكة، لكن األدلة األخرى والسيما كون المالئكة ج  بها م ن يفض 
نز ع منه الشهوة يدل على أنه مسي ر، بخالف من ت رك له االختيار والنهار ال يفترون، يعني كون اإلنسان ي جب ل وت  

فاختار؛ ولذا قال جمهور أهل العلم أن المالئكة أفضل من عامة الناس؛ ألنهم وإن خيروا وقع منهم المخالفة، 
خيروا فهم  والمالئكة ال تقع منهم المخالفة، وأما خواص البشر أو بني آدم لم تقع منهم المخالفات، فهم مع أنهم

م  }أفضل من هذه الحيثية، والمسألة مبسوطة عند أهل العلم وعلى كل حال الباب  ت ى إ ذ ا ف ز  ع  ع ن ق ل وب ه  ]سورة  {ح 
 -جل وعال -[ يعني كشف عن قلوبهم الفزع، المالئكة يصيبهم الغشي من شدة الخوف إذا تكلم هللا23سبأ:

ف عنهم هذا الفزع وهذا الخوف وهذا  -وعالجل  -يصيبهم الغشي من شدة خوفهم من هللا ثم بعد ذلك يكش 
ون إذا سمعوا كالم هللا، يصيبهم الغشي  الغشي، المالئكة ي عب دون من دون هللا، فإذا كانوا بهذه المثابة يغش 
والخوف والوجل والخوف الشديد يصل إلى حد الغشي، هؤالء يستحقون شيئا من العبادة مع هللا جل وعال؟! ال، 

وهذا في المالئكة وهم أخص من ي دع ى من دون  -عليه الصالة والسالم-إذا كان هذا الباب السابق في محمد و 
هللا فكيف بمن دونهم وكيف بسواهم؟! وهللا المستعان، هذا وجه المناسبة لذكر هذا الباب بعد الباب السابق 

عليه -أفضل المخلوقات هذا وضعهم محمد والباب السابق بعد األبواب التي قبله، فالشيخ يريد أن يقرر أن 
ء  } «ال أغني عنكم من هللا شيئا»يقول:  -الصالة والسالم ي  ر  ش  [ ومع 128]سورة آل عمران: {ل ي س  ل ك  م ن  األ م 
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ذلك يدعى من دون هللا، ويدعى م ن  دونه بمراحل، بل قد يدعى ويتبر ك ويتوسل ويطاف وتدعى له الوالية، وهو 
في الترجمة ما ترك منكرا  -رضي هللا عنه -ترجمته عند الشعراني وغيره: ما سجد هلل سجدة وكان كما جاء في

وال فاحشة إال ارتكبها، وال كذا وال كذا، وهذا من أولياء هللا على حسب زعم المؤلف، فوصلتني نسخة كاتب عليها 
هلل سجدة وال ترك فاحشة وال منكرا وال  فلعنة هللا على م ن؟! ما سجد -رضي هللا عنه -شخص بقلمه إذا كان هذا

نعوذ باهلل من الخذالن، نعوذ  -نسأل هللا العافية -شيئا إال ارتكبه، ومع ذلك في كل جملة يقول: رضي هللا عنه
نسأل هللا  -باهلل من انتكاس الفطر والقلوب؛ ولذا يقرر أهل العلم أن مسخ القلوب أعظم من مسخ األبدان

في إغاثة اللهفان أنه في آخر الزمان يمضي االثنان إلى معصية فيمسخ  -رحمه هللا-قيم ذكر ابن ال -العافية
أحدهما خنزيرا الثاني ماذا يفعل يرجع أو يقول الحمد هلل على السالمة؟ يمضي إلى معصيته، ممسوخ ما فيه 

ب ك م  }فايدة  م  ق ال وا م اذ ا ق ال  ر  ت ى إ ذ ا ف ز  ع  ع ن ق ل وب ه  [ يعني كشف عنهم الفزع الذي حصل لهم 23رة سبأ:]سو { ح 
ل ي  ال ك ب ير  }والغشي والوجل الشديد والخوف الذي وصل إلى حد الغشي  ق  و ه و  ال ع  ب ك م  ق ال وا ال ح   {ق ال وا م اذ ا ق ال  ر 

ق  }[ يعني هللا ال يقول إال الحق 23]سورة سبأ: الحق، والحق ال يقول إال [ يعني قال 23]سورة سبأ: {ق ال وا ال ح 
الً }الحق  قًا و ع د  د  ب  ك  ص  ل م ة  ر  ت م ت  ك  ل ي  ال ك ب ير  }[ وهذا هو الحق 115]سورة األنعام: {و  [ 23]سورة سبأ: {و ه و  ال ع 

العلي وعلو المكان والمكانة فوق عرشه بائن من خلقه، علو القهر والغلبة، علو الذات، علو الصفات، قال في 
أسماء في صحيح البخاري في صالة الكسوف: لما دخلت المسجد والناس يصلون استشكلت فأشارت من  حديث

الذي أشار؟ عائشة إلى السماء كسوف الشمس فقالت آية؟ فأشارت برأسها أن نعم فأصابها الغشي بسبب تلك 
لساعة، واآلن يخرجون خرج لما كسفت الشمس يجر رداءه فزعا يظنها ا-عليه الصالة والسالم-اآلية، الرسول 

إلى البراري وقد يسافرون إلى البلدان التي يعلن فيها أنه سيكون الكسوف في كذا ويصحبه كذا ويصورون 
ا وكله بسبب اإلعالن عن الشيء قبل  -جل وعال -سبحان هللا! اآلن الف ط ر وتعل ق القلوب باهلل ضعف جد 

ليه ضعفت، مادام يعرفون أنه سوف يحصل الكسوف في وقوعه، وهو وإن كان ممكنا لكن اآلثار المترتبة ع
ساعة كذا دقيقة كذا في ثانية كذا وينجلي كذا صار عاديا عند الناس، قال ففي الصحيح عن أبي هريرة عن 

إذا قضى هللا األمر  » -صلى هللا عليه وسلم-والمراد صحيح البخاري عن النبي  -صلى هللا عليه وسلم-النبي 
عانافي السماء ضربت ا ضبط بهذا وهذا يعني خاضعين وخضوعا  «لمالئكة بأجنحتها خضعانا لقوله أو خ ض 

التشبيه للكالم أو لما حصل لهم أو للسبب الذي حصل لهم به،  «كأنه سلسلة على صفوان» -جل وعال -لقوله
لو يعني كما يحصل الذهول حينما تجر السلسلة على الحجر األملس ما تحصل رعدة ووجل؟ بعض الناس 

وإنما هو تشبيه لما يحصل  -جل وعال -يحرك الباب انتفض، والناس يتفاوتون في هذا، فالتشبيه ليس لكالم هللا
لهم بجر السلسلة على الصفوان، ينفذهم ذلك، وأيضا التشبيه ال يقتضي المطابقة بين المشب ه والمشب ه به من كل 

م  }ك يمضي فيهم وجه، قد يكون وجه الشبه من وجه دون آخر، ينفذهم ذل ت ى إ ذ ا ف ز  ع  ع ن ق ل وب ه  ]سورة  {ح 
ب ك م  }[ كشف الفزع عنهم ورجعوا إلى اكتمال قواهم 23سبأ: اذ ا ق ال  ر  [ ألن وقت الفزع ما 23]سورة سبأ: {ق ال وا م 

ل ي  ال ك ب ير  }يدرون  ق  و ه و  ال ع  الحق وهو العلي الكبير، فاآلية تدل [ قالوا الحق يعني قال 23]سورة سبأ: {ق ال وا ال ح 
م  }على أن المالئكة لهم قلوب نص  د على من قال 23]سورة سبأ: {ف ز  ع  ع ن ق ل وب ه  [ والقلب محل العقل، وبهذا ي ر 

أن المالئكة ليسوا عقالء، يعني تتصورون أحد يقول أن المالئكة ليسوا عقالء؟! موجود في مصنفات يقول ما 
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فهم بالعقل نقف، وأيضا ر د عليه برسالة اسمها تنبيه النبالء إلى بطالن قول حامد الفقي ورد في النصوص وص
المالئكة ليسوا عقالء، يعني حامد من أهل التحقيق من أنصار السنة لكن هذا الحاصل، يعني سلب العقل نقص 

لمغيبات لكن هناك أمور أو كمال؟ بال شك نقص نعم على اإلنسان أن يقف وال يجتهد رأيه وال يعمل رأيه في ا
م  }فيها أدلة  ت ى إ ذ ا ف ز  ع  ع ن ق ل وب ه  فيستمعها مسترق السمع من الشياطين ومسترق السمع »[ قال 23]سورة سبأ: {ح 

ألن الشياطين يتراكبون يركب بعضهم على بعض حتى يصلوا إلى السماء، ثم  «هكذا بعضه فوق بعض
بن عيينة الهاللي المكي الثقة الجليل المعروف، وصف تراكب الشياطين  يسترقون الكلمة، وسفيان الراوي سفيان

بعضهم على بعض، قال بكفه فحر فها وبدد بين أصابعه، يعني فرق بين أصابعه فجعلهم يركب بعضهم بعضا 
هكذا، المقصود أن هؤالء الشياطين عندهم خفة وعندهم سرعة في التصرفات، وقد يطير؛ ألنه قد يقول القائل 

يف يمكنهم على أن يتراكبوا إلى أن يصلوا السماء؟ اللهم أعلم هذه أمور غيبية ال نعرفها لكن هذا الحاصل، ك
فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة هذا الشيطان الذي يسترق السمع فيلقيها إلى من تحته كل واحد يقر في 

ى اإلنسي الذي يتلقاها ويتلقفها إلى من تحته أذن الثاني قر الدجاجة كما جاء في بعض الروايات، حتى تصل إل
ثم يلقيها اآلخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر يعني من اإلنس أو الكاهن، الساحر هو الذي 

والساحر كافر وحده ضربه  -نسأل هللا العافية -يستعين بالشياطين والجن على ما يريده ويراد منه، السحر كفر
الذي يخبر عن المغيبات يعني بواسطة ما يسمعه من الشياطين من كلمة واحدة ثم يضيف بالسيف، أو الكاهن 

إليها مائة، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مائة كذبة فيقال أليس قد 
 قال لنا يوم كذا وكذا يعني كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.

 طالب: ..............
 وش هو؟ 

 طالب: ..............
د ق هذه الكلمة المطابقة التي تلقاها من السماء مطابقة للواقع، وإن كان صدقه  دق هو مطابق للواقع وي ص  يص 

فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من  «صدقك وهو كذوب»يقول  -عليه الصالة والسالم-كذبا؛ ألن النبي 
ون به أنه مادام وقع ما قال في هذه الكلمة وينسون المائة؛ ألن القلوب تسرع إلى تصديق مثل هذه السماء، يستدل

األمور وقبولها للبدع وما يأتي على أيدي الشياطين وما يجري عليهم، ومع األسف اآلن بدأت المسألة تنبعث 
في الحقيقة سحر، ويجمع له  من جديد بأسماء مضلة، قد يسمونه خفة واحتراف أو سيرك أو شيء من هذا وهو

 الناس وتجبى بسببه األموال، ومع ذلك يقال خفة يد أو خفة حركة واال شيء.
 طالب: ..............

بعد البعثة حرست السماء  -عليه الصالة والسالم-ألنه قد يصيبه وقد ال يصيبه، وهذا كان قبل بعثة محمد 
وانقطاع الوحي هل عادوا إلى صنيعهم أو  -ة والسالمعليه الصال-بالشهب، لكن الخالف فيما بعد وفاته 

استمر؟ خالف بين أهل العلم؛ ألننا نرى الشهب ترمى وقد تكثر في بعض األوقات وفي بعض األماكن، على 
ي كالمه الباطل ال بد  كل حال هذا الحاصل الجني قد يخطف الكلمة ويضيف إليها مائة، أحيانا من أراد أن يمش  

ئا يجعل الناس يصدقونه، والغاش أحيانا تجده يدخل في كالمه وغشه ما ال يمكن تصديقه، يأتي أن يدس فيه شي
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بسيارة أو بسلعة فيها عيوب وفيها كذا وكذا وكذا ويذكر عيبا الواقع يكذبه من أجل ماذا؟ أن يقال أن هذا من 
ا وكذا وكذا ومصدومة مع كل مكان زيادة الورع وال يريد أن يحمل نفسه شيئا، ذكر هذه العيوب السيارة فيها كذ

وهو يشوفها من أحسن ما يكون، قد يقول: المكينة مخبطة وهي تمشي من أجل أن يمشي عيوبا ما ت رى، فيدخل 
في كالمه ما يجعل كالمه ما يقبل وتمشي سلعته، عكس ما عندنا اآلن وإن كان الحكم واحدا، والمسألة تختلف 

دق بهذه الكلمة التي أصابها هذا بين غش وسحر ما بينهم مقاربة ومق دق بهذه الكلمة أو يص  ارنة، لكن هذا يص 
الجني واختطفها قبل أن يرمى بالشهب ووافقت وطابقت الواقع، ثم بعد ذلك قال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا 

ع فيه السم.  قال لنا كذا وكذا وطابق الواقع فهذه من العسل الذي يوض 
 طالب: ..............

 وش هو؟
 طالب: ..............

 موجودون ال كثرهم هللا.
 طالب: ..............

ومنهم من يقول  -عليه الصالة والسالم-الخالف موجود بين أهل العلم، السماء ال شك أنها حرست بعد بعثته 
ر -عليه الصالة والسالم-أن هذا حفاظا للوحي في وقت نزوله، وبعد.. السحرة موجودين حتى في عصره  ح  وس 

 .-عليه الصالة والسالم-
 طالب: ..............

 أن هذا االستراق.
 طالب: ..............

ال، يعني وجود السحرة ال يعني أن السماء غير محروسة؛ ألن السحرة يستعينون بجن وشياطين يدلونهم على ما 
 في األرض ويسلطونهم على من يؤذونه هذا مقدور لهم.

 طالب: ..............
 إال لهم مقاعد في السماء.

 طالب: ..............
ع  }ال،   م  د  ل لس  ا م ق اع  ن ه  ع د  م  ن ا ن ق   [ ال ال المقاعد انتهى..9]سورة الجن: {و أ ن ا ك 

 طالب: ..............
 وش هو؟

 طالب: ..............
 الحراسة من أجل حماية الوحي.

 طالب: ..............
دق ليقضي هللا أمرا كان  -نسأل هللا العافية -ابتالء لهؤالء المفتونين المساكينابتالء يا أخي  من أجل أن يص 

 مفعوال، هذا مكتوب عليه هذا األمر، وهللا المستعان.
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 طالب: ..............
ال يجوز النظر إلى المعصية، وهذه من أعظم المعاصي وهذا شرك، اآلن في التلفزيون وغيره وبالمنتجعات 

ماكن الترفيه ويسمونها سرك، يأتون بشخص، وينصبون الخيط الذي يخاط به الثوب بين جبلين، يوضع الخيط وأ
بين جبلين ويمشي على هذا الخيط بدباب يسير بسرعة مئتين من األمام ثم ريوس بنفس السرعة، يقال هذا سرعة 

 حر؟! أو خفة أو ماذا؟ هل يشك أحد بأن هذا سحر؟! هل يشك عاقل في أن هذا س
 طالب: ..............

نفس الشيء أو يجر السيارة بأسنانه أو يجعل السيارة تمشي على جسده هذا كله سحر، ولو قالوا إنه غير ذلك، 
عليه  -اآلن البرمجة العصبية نوع من السحر، النار المحرقة التي ما قطعت السنة في إحراقها إال إلبراهيم

فضل، مثل إبراهيم عليه السالم ويمشون على الجمر؟ هذا الكالم ليس بصحيح إما أن يكونوا مثله في ال -السالم
مهما كانوا مهما قالوا من تمرن، في عهد شيخ اإلسالم دخلوا النار، قال: يغتسلون بماء وبعد ذلك يدخلون النار؛ 

 ألنهم قد طلوا أجسادهم بمواد مضادة للنار، وهللا المستعان.
 طالب: ..............

 شيء.نفس ال
 طالب: ..............

 يقولون خفة وسيرك وما أدري ماذا يسمونه
 طالب: ..............
 وهللا أقرب إلى السحر.
 طالب: ..............

م  } ت ى إ ذ ا ف ز  ع  ع ن ق ل وب ه   [ جبريل هو الذي يتلقى الوحي كيف يتلقى..23]سورة سبأ: {ح 
 طالب: ..............

 نفس الحكم.إذا قيل أنه سحر 
 طالب: ..............

 وش بالواقع؟
 طالب: ..............

 «.صدقك وهو كذوب» -عليه الصالة والسالم-ال بد أن يقول كذبت ولو رآه، كما قال النبي 
 طالب: ..............

 وش فيه؟
 طالب: ..............

 عاد فيه البنج بعد مثله..
 طالب: ..............

 ال ال..
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 ..............طالب: 
 إيه هذا هناك ما يدل على أنه قبل.

 طالب: ..............
 .-جل وعال -حكمه الكفر، الذي يخبر بالمغيبات ال يعلم الغيب إال هللا

 طالب: ..............
 مثل قراءة الكف والوجه نفس الشيء.

 طالب: ..............
 ق ر ة شرعا.القيافة ال، ليس نفس القيافة، القيافة معروفة وم  

 طالب: ..............
 خرابيط كلها ليس لها أصل.

 طالب: ..............
هذا دجل يسألونك عدة أسئلة.. نشوف األوالد بالجواالت أنت كذا، أنت كذا.. وهللا المستعان توسع الناس في 

 أمر غير محمود العاقبة.
 طالب: ..............

 سحرت؟!
 طالب: ..............

سحرت؛ ألن إعانة الجن ما يلزم أن تكون أنت تدري، المهم أن هناك مقدمات يستدرجونك بها إلى أن تقع إال 
 في صميم الشرك.

 طالب: ..............
 ما عليك بالناس العبرة بالنص، يقول أنا سويت حطوا على صدري حصاة وكسروها أو رقت السيارة..
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 لدكتورمعالي الشيخ ا
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري
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 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           
 اخليل مسجد أاب املكان: هـ8/11/1435 اتريخ احملاضرة:
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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
ارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وب

 بعد:
وعن النواس بن سمعان بن خالد الكالبي صحابي معروف، وقيل ألبيه أيضا  -رحمه هللا تعالى -فيقول المؤلف

قال إذا ثبت صحبة أبيه يقال رضي هللا عنهما، لكنه يساق بصيغة التمريض، وقيل  -رضي هللا عنه -صعبة
إذا أراد هللا » -صلى هللا عليه وسلم-بيه صحبة، وعن النواس بن سمعان رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا أل

على ما يليق بجالله وعظمته، خالفا  -جل وعال -إذا أراد هللا، إثبات صفة اإلرادة هلل «تعالى أو يوحي باألمر
جل  -فيه إثبات صفة الكالم هلل «باألمر تكلم بالوحيإذا أراد هللا تعالى أن يوحي »للمعطلة الذين ينفون الصفات 

تكلم وال يزال يتكلم متى أراد متى شاء إذا شاء، وهنا  -جل وعال -على ما يليق بجالله وعظمته، فاهلل -وعال
تكلم في األزل فهي صفة قديمة  -جل وعال -نص، إذا أراد هللا تعالى أن يوحي باألمر خالفا لمن يقول إن هللا

يتكلم، تكلم بكل ما أراد وكل ما شاء وانتهى كالمه، هذا قول األشعرية يقولون ال يتكلم، تكلم في األزل له وال 
وكالمه النفسي ال بحرف وال صوت، ومؤدى هذا الكالم النفي أنه ال يتكلم، ويقولون أيضا إن كالمه واحد، تكلم 

بالسريانية صار إنجيال وبالعبرانية يصير توراة  به وهو كالم واحد، إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن وإن عبر عنه
هذا كالمهم، فالذي في المصحف عندنا هو الذي عند اليهود والنصارى، وهو الذي في الزبور وهو الذي في 
صحف موسى، ما يختلف إال من حيث اللغة، هذا كالمهم، كالمه واحد يختلف باختالف اللغات، إن كان 

بالسريانية فهو إنجيل، وإن كان بالعبرانية فهو توراة، حينما يستدلون، وقال ذلك ابن بالعربية فهو قرآن، وإن كان 
حجر في فتح الباري على قراءة الهذ، بأن داود عليه السالم يقرأ الزبور والخيل ت سر ج، على أن الزبور هو القرآن 

صل عن اإليراد، لكن مبني على لكن بلغة أخرى، وإال باإلمكان أن يكون حجم الزبور مناسبا لهذه المدة وينف
ماذا قال؟ هذا  -عليه الصالة والسالم-رأيهم أن الزبور هو القرآن، طيب ورقة لما سمع ما سمع من النبي 

الناموس الذي أنزل على موسى، لكن هل هذه هي التوراة التي أنزلت على موسى لكن بلغة العرب؟ ال، هو 
ما قال هذا عندنا نعرفه، ورقة يكتب الكتاب العبراني ويقرأ باللغتين يقصد جبريل حامل الوحي ما يقصد المنز ل، 

ومنها العربية، يحسن العربية وغير العربية فما يصير فيه جديد بالنسبة له، لكن ما أدري كيف تصل العقول إلى 
خالص تكلم أن يقال أن التوراة واإلنجيل هي القرآن لكن بلغة تختلف، والذي حدهم على ذلك أن القرآن قديم، 

تكلم  -جل وعال -مرة بكل ما يريد وهو قديم، نعم ال نختلف أن كالم هللا قديم النوع حاد  متجدد اآلحاد، فهو
 في األزل ويتكلم متى شاء إذا شاء.

 إذا أراد هللا تعالى أن يوحي باألمر تكلم بالوحي إذا أراد أن يوحي. 
 طالب: ..............

 ال، يصرحون به يصرحون به.
هذا  «منه رجفة»مفعول  «إذا أراد هللا تعالى أن يوحي باألمر تكلم بالوحي أخذت السموات أخذت السموات  »

أو قال رعدة شديدة خوفا من »السموات  -جل وعال -خوف وفزع من هللا «أخذت السموات  منه رجفةالفاعل 
والمالئكة يصيبهم الغشي فكيف ي عب د  فإذا كانت السموات تخاف هذا الخوف وهذا الفزع الشديد «-جل وعال -هللا
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غيره، يعني إذا كان المالئكة وهم أشرف الخلق إذا استثنينا خواص بني آدم عند من يفضلهم على المالئكة، 
خوفا من هللا عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السموات »يخافون ويصيبهم الغشي فكيف يعبدون مخلوقا مثلك 

أفاقوا وإال المصعوق ال يمكن أن يتصرف بسجود وال غيره، المصعوق يعني إذا  «صعقوا وخروا هلل سجدا 
المغشي عليه ال يتصرف تصرفا مثل هذا، وبعضهم يقول خروا هلل سجدا ثم صعقوا، والواو ال تقتضي ترتيبا، 

"إما أن نقول  "فيكون أول من يرفع رأسه"وعلى كل حال هذا النص  م  "فيكون أول   "من يرفع رأسهخبر كان مقد 
" يعني الكالم  "فيكلمه هللا من وحيه بما أراد"اسمها مؤخر أو العكس مثل ما مضى في الحديث السابق،  جبريل 

"ثم يمر جبريل على المالئكة كلما مر بسماء سأله مالئكته ماذا مربوط باإلرادة والمشيئة فهو يتكلم متى شاء، 
يجيبهم بهذا الجواب المجمل، وال يذكر مما أوحي  ير"قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكب

إليه شيئا؛ ألنه أمين على الوحي، والوحي مأمور أن يبلغه من شاء من رسله فهو مؤتم ن على الوحي، فيقول 
قال الحق وهو العلي الكبير  "فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل"قال:  "قال الحق وهو العلي الكبير"كالما مجمال، 

يعني إلى من أمر بتبليغه بهذا الوحي، والحديث وإن كان  ي جبريل بالوحي إلى حيث أمره هللا عز وجل""فينته
ليس مثل الحديث السابق في الصحيح لكنه يشهد له الحديث السابق وهو مخر ج عند ابن خزيمة وغيره، وابن 

سنده بالرواة الثقات العدول األثبات خزيمة اشترط في التوحيد كما اشترط في الصحيح أنه ال يخرج إال ما اتصل 
من غير انقطاع؛ ولذا ي سم ى كتابه صحيح ابن خزيمة، أطبق العلماء على تسميته صحيح ابن خزيمة وإال 

 فاألصل أنه األنواع والتقاسيم ألنه ألفه على طريقة..
 طالب: ..............

مة العلماء سموه الصحيح وإال مؤلفه ما سماه إيه ال ال، ابن حبان األنواع والتقاسيم، هذا صحيح ابن خزي
الصحيح، يمكن يسمي الكتاب الصحيح أو الجامع الصحيح أو كذا، المقصود أن الكتاب شرط مؤلفه فيه يقتضي 
صحة جميع ما فيه على شرطه هو وإن كان فيه بعض األحاديث المنتقدة، وأخرجه غيره كابن أبي عاصم في 

شاميين وغيرهم، المقصود أن وفيه الوليد بن مسلم وهو مدل  س وقد رواه بالعنعنة لكن السنة، والطبراني في مسند ال
ت ى إ ذ ا ف ز  ع  ع ن }فيه مسائل، األولى: تفسير اآلية  -رحمه هللا -يشهد له ما قبله، الحديث السابق يشهد له، قال ح 

ق  و ه   ب ك م  ق ال وا ال ح  اذ ا ق ال  ر  م  ق ال وا م  ل ي  ال ك ب ير  ق ل وب ه  [ وقد سبق الكالم فيها يعني فزع كشف 23]سورة سبأ: {و  ال ع 
عنهم الفزع، سألوا جبريل، والكالم والضمير يعود إلى المالئكة، ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، وهذا 

ية هي التي تجتث جذور الشرك تقدم الكالم فيه. الثانية: ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، قالوا إن هذه اآل
من قوة  -جل وعال -من القلوب؛ ألن من ي عب د من دون هللا من أعظمهم وأشرفهم وأشدهم قدرة بما أعطاهم هللا

فيهم هذه القدرة على ما ال يقدر عليه غيرهم، ففيهم عظمة في  -جل وعال -وقدرة، المالئكة يقدرون بجعل هللا
ل ق وفيهم قوة، يعني إذا  كان هؤالء المخلوقون ال يستطيعون بل يصيبهم ما يصيبهم من الخوف والفزع الخ 

والغشي فكيف ي عبدون من دون هللا ؟!فكيف بمن دونهم؟! وهللا المستعان. ما فيها من الحجة على إبطال الشرك 
ا تقطع خصوصا من تعل ق على الصالحين، والمالئكة من الصالحين بل من رؤوسهم، وهي اآلية التي قيل إنه

يحصل لهم  -جل وعال -عروق شجرة الشرك من القلب؛ألن الشرك بالمالئكة مع ما جبلوا من قوة وقدرة من هللا
ما يحصل فكيف بمن دونهم إما من البشر الذي يعتريه ما يعتريه وال يستطيع أن يجلب لنفسه وال يدفع عنها 
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الرجل إذا أراد أن يعد طعامه اختار أربعة أحجار  ضرا، أو من األصنام من األحجار وغيرها، حتى أنهم قالوا أن
أحجار، ثالثة لماذا؟ أثافي للقدر، والرابع يعبده أين عقولهم؟! كما قال بعضهم أين عقولنا يوم كنا نعبد التمرة فإذا 

ق  }نسأل هللا الثبات على دينه. الثالثة: تفسير قوله  «أخذها باريها»جعنا أكلناها؟! قال  [ 23]سورة سبأ: {ق ال وا ال ح 
ل ي  ال ك ب ير  }يعني قال الحق  ت م ت  }هو الحق وال يقول إال حق  -جل وعال-[ وهو هللا 23سورة سبأ:{ ]و ه و  ال ع  و 

الً  قًا و ع د  د  ب  ك  ص  [ الرابعة: سبب سؤالهم عن ذلك، إذا أخذت السموات الرجفة يسألون 115]سورة األنعام: {ك ل م ة  ر 
قالوا الحق هذا سبب السؤال. الخامسة: أن جبريل يجيبهم بقوله بعد ذلك، قال كذا وكذا قال كذا  ماذا قال ربكم؟

وكذا، هذا إذا كان قاله من غير أمر بالتبليغ، يعني إذا كان كالما يقتضي األمر والنهي مما هم طرف فيه، أما 
ر أن أول من يرفع إذا أوحي إليه بشيء يبلغه رسوال من رسله أو نبيا من أنبيائه فإنه مؤ  تم ن عليه. السادسة: ذك 

رأسه جبريل عليه السالم ألنه أشرف المالئكة وأفضلهم على اإلطالق. السابعة: أنه يقول ألهل السموات كلهم؛ 
 ألنهم يسألونه يقول لهم قال الحق وهو العلي الكبير الثامنة: أن الغشي يعم أهل السموات كلهم.

 طالب: .............
 ع الكلمة إيه يسمع..إيه يسم

 طالب: .............
 يسمع الكلمة ال من الوحي المأمور بتبليغه لرسول من رسله.

 طالب: .............
 وين؟

 طالب: .............
 يعني فيه فيقول قال كذا وكذا.

 طالب: .............
-ي الكبير، فيسمعها مسترق السمع"حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلقال: 

فيسمع الكلمة فيلقيها لمن -ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه
هذه ال شك أنها من الوحي لكنها من غير المأمور بتبليغه لرسول مما اؤتمن  تحته ثم يلقيها اآلخر لمن تحته"

 عليه جبريل.
 طالب: .............

 أخبرهم بما لم يؤمر بكتمانه.
 طالب: .............

 إيه له هو رسول.. الوحي خاص بجبريل.
 طالب: .............

 ال، هو جبريل هذا، ألن الحديثين سياقهما واحد.
 طالب: .............
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ني ليست متعددة هذا الثاني إيه وإال الحديث قصة واحدة، يع "فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره هللا عز وجل"
 في حم ل هذا على هذا.
 طالب: .............

 هذا من غير الوحي المتلو إذا أمر باألمر من أي أمر كان.
 طالب: .............

 وين؟
 طالب: .............

 ال ال، معروف أن كل شيء له ملك خاص.
 طالب: .............

 إيه إذا أمر باألمر يعني من غير الوحي. 
"أطت السماء وحق لها أن : أن الغشي يعم أهل السموات كلهم، يعني على كثرتهم كما جاء في حديث: الثامنة

وفيه أيضا بالنسبة للبيت المعمور الذي يدخله كل  تئط ما فيها موضع أربعة أصابع إال وفيه ملك قائم أو ساجد"
ب  ك  إ ال  ه و  } -جل وعال -يوم سبعون ألفا ال يعودون آخر ما عليهم منذ أن خلقهم هللا ن ود  ر  ل م  ج  م ا ي ع  ]سورة  {و 

[ التاسعة: ارتجاف السموات لكالم هللا تعالى خوفا وهيبة ووجال، ونحن نسمع كالم هللا ونقرأ كالم هللا 31المدثر:
د   }وال يحد  فينا شيء  عًا م ت ص  اش  ب ل  ل ر أ ي ت ه  خ  ل ى ج  ل ن ا ه ذ ا ال ق ر آن  ع  ي ة  َّللا   ل و  أ نز  ش  [ 21]سورة الحشر: {عًا م  ن  خ 

لما كانت القلوب حاضرة في الصدر األول  -نسأل هللا العافية -جبل حجارة صلبة وقلوبنا أقسى من الحجارة
يحصل شيء من الغشي، يحصل شيء من هذا، وذكرنا في دروس سابقة أنه وجد الغشي ووجد الصعق من 

ر ك على  من بعض -هللا جل وعال -سماع كالم التابعين، وجد فيهم ومن بعدهم من أهل الصالح والخير، واست د 
يحصل منه شيء  -عليه الصالة والسالم-النبي  -عليه الصالة والسالم-هذا بأنه لماذا لم يحصل من النبي 

ه علي-من ذلك أثناء الوحي، إذا أوحي إليه حصل له شيء من ذلك، لكن في التالوة ما حصل إال البكاء منه 
وأيًضا هذا ما عرف عن كبار الصحابة لكنه عرف في طبقة التابعين ومن بعدهم، يحصل  -الصالة والسالم

غشي يحصل صعق وقد يموت السامع من هؤالء؛ ألنه حاضر القلب يستحضر لعظمة هللا ولعظمة كالمه، 
وق جدار واقرؤوا القرآن إن ينكر ذلك محمد بن سيرين ويقول هذا الذي ي صعق أو هذا الذي ي غشى عليه اجعلوه ف

سقط فهو صاد، لكن ما ثبت عن السلف في هذا كثير ويثبته أئمة اإلسالم ومنهم شيخ اإلسالم، ويقول: إن 
وال من كبار الصحابة أن القرآن ال شك  أنه ثقيل  -عليه الصالة والسالم-السبب في كونه لم يحصل من النبي 

يحتمل ألنه طلب منه أن يتحمل ويبلغ  -عليه الصالة والسالم-ة، قلبه وتأثيره في القلوب بالغ لكن القلوب قوي
ل ي ك  ق و اًل ث ق يالً }ولو كان يصعق، يعني يتعب تعبا شديدا وأرهق من ذلك  ن ل ق ي ع  [ وعائشة 5]سورة المزمل: {إ ن ا س 

ما نستوعب مثل هذا  يعني "إنه ليوحى إليه ورأسه على فخذي يكاد أن ينرض  من ثقل ما يوحى إليه"تقول: 
 الكالم ألننا أقل من ذلك ما نا بلم ه وال إلينا، يعني نقرأ القرآن وال كأننا نسمع القرآن، إلى هللا المشتكى.
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في صالة الصبح من اإلمام فصعق ومات،  "فإذا نقر في الناقور"ذكروا في ترجمة زرارة بن أوفى أنه سمع  
ستوعبون مثل هذا الكالم ينفي؛ ألنه ما له عالقة بهذه األشياء، لكن مع يعني هؤالء العقالنيون وغيرهم ومن ال ي

 ذلك قد يقول قائل هو أول مرة يسمع هذه اآلية؟
 طالب: .............

 وش هو؟
 طالب: .............

من إيه ألن اإليمان يزيد وينقص، أحيانا يصير اإليمان في منزلة عالية جدا فيتأثر كثيرا، واإلنسان يجد هذا 
نفسه، أحيانا يستحضر عند سماعه آية فتدمع عينه، وأحيانا كأنه ي قرأ عليه من جريدة، التفاوت هذا موجود، وهللا 

 المستعان.
نعم هل هذا الغشي عند سماع كالم هللا كمال أو نقص؟ هذا كالمك فرع عن هذا صحيح؟ إن كان كماال لماذا 

الثانية: قوة القلب  -جل وعال-األولى: ثقل وعظم كالم هللا ما حصل للرسول وأبي بكر وعمر؟! عندنا جهتان، 
وضعفه، الكالم ال يتغير الكالم قوي وثقيل وتأثيره بالغ في القلوب، لكن هناك قلوب قوية تحتمله مع استشعار 
عظمة هذا الكالم، مع استشعار العظمة فتحتمل، القلوب مناسبة لتلقي هذا، ضعفت القلوب وبقي االستشعار فما 

 احتملت، فأصابها ما أصابها.
 طالب: .............
 بعد قليل دعني أكمل.

 -نسأل هللا العافية -استمر الوقت فذهب االستشعار مع ضعف القلوب، ال يوجد تأثير ولو كان القلب ضعيفا
رأى  وهذا الذي دهانا، القلوب ضعيفة بدليل أنه لو أصيب بماله ما تحمل، انهار، أو أصيب بولده انهار، أو

نتيجة تحليل لنفسه ينهار، قلوب ضعيفة لكن ال يوجد استشعار لعظمة القرآن هذا الذي يجعل التأثير ضعيفا في 
هذه القلوب، وإال لو استشعرنا عظمة هذا القرآن وأنه كالم هللا وأن فضله على سائر الكالم كفضل هللا، وأنا 

ه حصل لنا من التأثير ما يحصل، لكننا غافلون سادرون إذا قرأنا كتابه أو سمعنا كالم -جل وعال -نخاطب هللا
وكأن األمر ال يعنينا، طيب ثم ماذا؟ عصت األمم السابقة وأهلكت ناس عصوا وأهلكوا ما الذي حصل؟! الذي 
يستشعر أن هذا المراد به نحن، مضى القوم ولم يرد به سوانا ما نبحث عن أسباب هالكهم ونجتنبها؟! أبدا وال 

أن يحيي قلوبنا الميتة، ما نقول مريضة -جل وعال-يعنينا!! مضى القوم ولم يرد به سوانا، فنسأل هللاكأن األمر 
 ليست مسألة مرض، المريض يفيق أحيانا ويدرك بعض الشيء كأنها ميتة.

 طالب: .............
 وين؟ 

 طالب: .............
ن هناك شيء اسمه خبر وشيء اسمه عيان، وفي ال، ما يلزم أن يكونوا أقوى من القلوب، يصيبهم الصعق، لك

 أن قومه عبدوا العجل ماذا؟  -جل وعال -الخبر: ليس الخبر كالعيان، موسى عليه السالم لما قال له
 طالب: .............
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ال، ما ألقى األلواح حتى رآهم، حتى رآهم ألقى األلواح، فليس الخبر كالعيان، معروف هذا، وعلى كل حال مثل 
بوا وال قر بوا، الكتبة والصحفيين هذه ا ألمور قد تكون مما ال يحتملها عقول كثير من الناس؛ ألنهم ما جربوا وال قر 

واإلعالميين والعلمانيين واللبراليين يفهمون مثل هذا الكالم؟! لكن إذا كان طالب العلم وأهل العلم قد يستغربون 
د عن مثله وجد كثير، أو نقول هذا ليس بصحيح مثل ما قال ابن سيرين، يقول: اجعله  مثل هذا ألنهم فيهم ب ع 

على جدار مرتفع واقرأ القرآن إن سقط فهو صحيح وإال يمث  ل، ومعه مستمسك؛ ألنه لم يحصل من الرسول وهو 
ل ي ك  ق و اًل ث ق  } -جل وعال -ولكالمه لكن هللا -جل وعال -أفضل الخلق وأكثرهم تعظيما هلل ن ل ق ي ع  ]سورة  {يالً إ ن ا س 

[ الثقل موجود لكن هل هناك توازن بين القلب وبين هذا القول الثقيل أو ما فيه توازن؟ إذا اختل التوازن 5المزمل:
ال بد أن يحصل شيء. العاشرة: أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره هللا هو الذي ينتهي بالوحي 

الذي ينزل بالوحي على األنبياء والرسل. الحادية عشرة: ذكر  إلى حيث أمره هللا، وهو الموكل بالوحي، هو
د كتاب  -نسأل هللا العافية -استراق الشياطين. اليهود يزعمون أن جبريل عدوهم وهم أعداؤه ومع األسف أن يوج 

 -يؤلفه يهودي وعلى غالفه صورة يزعم أنه جبريل وشخص مصوب إليه سهم ويباع في بعض معارض الكتاب
الثانية عشرة: صفة ركوب بعضهم بعضا، عجوز أمية قيل لها بعد خروج التحاليل أن الكلى  -العافية نسأل هللا

فيها حصى عندها وتحتاج إلى عملية الستخراج هذه الحصى، فأخذت كأسا من ماء زمزم وقرأت فيه الفاتحة 
الحصى؟ قالت القرآن الذي  والمعوذتين فشربت هذا الماء وتفتت الحصى ونزل، فذهبت إلى المستشفى قالوا وين

 لو أنزل على جبل فتته ما يفتت الحصيات الصغيرة، 
شوف اليقين، المسألة يقين وتصديق بكالم هللا ووعده، صفة ركوب بعضهم بعضا كما وصف ذلك سفيان بن 

أنه تارة  عيينة بكفه. الثالثة عشرة: سبب إرسال الشه ب وهي إحراق الشياطين التي تسترق السمع. الرابعة عشرة:
يدركه الشهاب قبل أن يلقيها وتارة يلقيها في أذن وليه من اإلنس قبل أن يدركه الشهاب وهذا كما تقدم يلقي هذه 

 الكلمة على الساحر أو الكاهن فيكذب معها مائة كذبة.
 طالب: .............

، اإلدراك حاصل لكن هل يدركه المقصود أنه قبل أن يلقيها وتارة يلقيها في أذن وليه من اإلنس قبل أن يدركه
قبل أن يلقي هذه الكلمة أو بعده. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض األحيان بسبب هذه الكلمة التي 

صدقك وهو »عن الشيطان -عليه الصالة والسالم-التقطها الشيطان، وأكذب الناس قد يصدق كما قال النبي 
م ويقطع بأن كل ولذا يقرر أهل العلم أ «كذوب صدقك وهو كذوب ن حديث الكذاب مردود باالتفاق، لكن هل يجز 

ما يتكلم به كذب؟ ال، ولذلك يوجد من بعض أحاديث من اتهم من حصل منه الكذب والوضع يوجد في حديثه 
ما يوافق أحاديث الناس. السادسة عشرة: كونه يكذب معها مائة كذبة. السابعة عشرة: أنه لم يصدق كذبه إال 

د ق؟ بتلك الكلم دق أو يص   ة التي سمعت يص 
 طالب: .............

دق، ما النسخة التي معك؟  إيه ضابطها عنده يص 
 طالب: .............
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إيه ألن دس السم في العسل هو الذي يجعل اإلنسان يتورط ويأكل من هذا العسل، فإذا كان كالمه كله كذب ما 
 لبس على الناس، يمكن أن يصدقه الناس، لكن قد يصدق مرة واحد لي

الثامنة عشرة: قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة وال يعتبرون بمائة كذبة، قبول الناس للباطل يعني قبول 
القلوب للباطل السيما البدع التي يزينها الشيطان أسرع من السيل في منحدره ولذلك ما نسبة هذه الواحدة إلى 

يمشي عليه تزويره وتدليسه فيقبل كالمه، أليس قال يوم كذا وكذا كذا وكذا  المائة واحد بالمائة، ومع ذلك يجد من
يعني فطابق الواقع. التاسعة عشرة: كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها يوحي 

نس، هذا بعضهم إلى بعض زخرف القول من هذه الكلمة التي اختطفها الشيطان الجني وألقاها على وليه من اإل
اإلنسي يلقيها على أمثاله ونظرائه يفتنون بها الناس. العشرون: إثبات الصفات خالفا للمعطلة مثل اإلرادة، ومثل 

الحادية والعشرون: التصريح بأن تلك الرجفة والغشي خوفا من هللا عز وجل،  -جل وعال -ما مر بنا من كالمه
عانا، وتأخذ ال عانا خض   -جل وعال -سموات رعدة أو رجفة، وكل هذا من خوف هللافي الحديث األول قال خض 

الثانية والعشرون: أنهم يخرون هلل سجدا، وهكذا المسلم إذا أصابه ما يغير شيًئا من مسار حياته ينبغي أن يلجأ 
إلى هللا إما بسجود شكر أو بسجود لسماع كالم هللا الذي فيه سجدة، الذي يسمونه سجود التالوة كما كان 

 كة يسجدون إذا سمعوا ما سمعوا وهللا أعلم.المالئ
وعلى هذا نقف على باب الشفاعة ويكون بداية الدورة الثالثة بإذن هللا تعالى، واألسبوع القادم وما بعدها في 

 الدروس المرتبة العادية اليومية كما هو معل ق في الجدول المنصوب هناك.
 طالب: .............

أشعري، هو استدل به ويقول الكالم قديم، ويقول الحديث الجديد وقيل للحديث  كيف إذن يستدل؟! في األصل
 حديث في مقابلة القديم وهو كالم هللا.-عليه الصالة والسالم-كالم الرسول 
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 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
أما  ،به أمجعنياصحأورسوله نبينا حممد وعلى آله و وصلى هللا وسلم وابرك على عبده  ،هلل رب العاملني احلمد

 ،،،بعد
فنستفتح الدروس العلمية يف هذا املسجد املبارك بشرح كتاب التوحيد، والتوحيد كما هو معلوم أصل 

األصول وحتقيقه وختليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع واملعاصي كما قال الشراح لكتاب التوحيد، ال 
لَنـَُّهم{: -جل وعال -شك أهنا هي سبب األمن املطلق يف الدنيا واآلخرة، كما قال ْم  م ِّن َولَيـَُبد ِّ بـَْعد  َخْوف ه 

جل  -وحيد الذي هو حتقيق العبودية هلل[ وهذا هو الت55]سورة النور: }َأْمناً يـَْعُبُدوَنِن  ََل ُيْشر ُكوَن ِب  َشْيئاً 
أصل  :كما قلنا  ألنه ؛، املقصود أن البداية يف هذا الكتاب-جل وعال -وعدم إشراك شيء معه  -وعال

ابلشرك األكرب الذي حرم هللا على مرتكبه  ،ن ينايف التوحيد ابلكليةأواخلدش فيه مؤثر يبلغ إىل  ،األصول
ل َك ل َمن َيَشاءُ إ نَّ اَّللََّ ََل يـَْغف ُر َأن ُيْشَرَك ب ه  {ة، وجعل مأواه النار اجلن  [ 48]سورة النساء: }َويَ ْغف ُر َما ُدوَن ذََٰ

ذر مما خيدشه وسد الذرائع املرء ابلتوحيد واحلرص على حتقيقه واحلعناية  ،ابلتوحيد عالمة التوفيقفالعناية 
وهذه بداية نسبية وإال البداية  ،إليه كما فعل اإلمام اجملدد يف كتابه املبارك الذي نبدأ يف شرحه اليوم ةاملوصل

البداية اليوم من كتاب ف ،كثري منكم حضرها  ،املطلقة حصلت قبل سنتني أو ثالث على دورات علمية
، -جل وعال -ادهتم لغري هللايف عبألهنا هي حجة املشركني  ؛الشفاعة، وإدخال الشفاعة يف كتاب التوحيد

منهم بعبادهتم إايهم هذه الشفاعة يطلبون  ،[3]سورة الزمر: }إ ََل اَّللَّ  زُْلَفى {ليقربوهميزعمون أهنم يعبدوهنم 
ن هؤالء إ :قد يقول قائل، و ، وهذا هو الشرك الذي ال يقبل معه عملىل هللا زلًفا يعين قرابً إأن يقربوهم 

وآايت الكتاب واألحاديث النبوية كلها تذكر عنهم ما  ،انقرضوا وانتهوا يف أمم سابقة الذين قالوا هذا الكالم
إىل اليوم،  -عليه الصالة والسالم–رثنا اإلسالم من عهد نبينااوحنن أمة تو  ،تذكر من الشرك والوقوع فيه

 ؛ا هي من أجلناركني إمن، وقراءتنا لآلايت النازلة يف املشلكل قوم وارث ،ال :بوارد نقول ليسفالرتكيز عليه 
والذي يريد  ،فيكون مآلنا ومصريان مثل مآهلم ومصريهم ،ونصنع ما صنعوا ،لنحذر أن نرتكب ما ارتكبوا

الشواهد من واقع احلال ينظر يف القنوات اليت تدار من قبل طوائف البدع أو القنوات السنية اليت ترد على 
 اي علي؟  :اي حسني؟ وملاذا ال نقول :قائل يقول: ملاذا ال نقول، هذه الطوائف

؟ أن تشرك به الشرك األكرب وقد حذرك منه؟ مباذا؟ أمرك -جل وعال -هللا أمران هبذا، فكيف نعصي هللا
اي حسني يف أحلك الظروف والظلمات؟ أمرك أن تشرك به  :اي علي يف امللمات وتقول :أمرك أن تقول

]سورة  }َوَأْن تـَُقوُلوا َعَلى اَّللَّ  َما َل تـَْعَلُمونَ { -جل وعال -الشرك األكرب؟ هذه فرية على هللا
  [169البقرة:
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وأفحش الفواحش وأنكر  ،؟ ابلفحشاء واملنكرمباذاقل إن هللا ال أيمر  ،: هللا أمران هبانومع ذلك يقولو 
املتصوفة ممن غالة من ومن يقول بقوهلم  كالمهم يف هذا الباب يعين الروافض،  املنكرات الشرك األكرب

وهو  ،ف بعضهم يف املشاهد والبناء على القبوريعبدون املشاهد والقبور كالمهم شيء تقشعر منه اجللود، وألِّ 
ألسف يف املشاهد والبناء على القبور ويقول يف مقدمته: هل البناء مع احمسوب معدود من أهل احلديث 

هل هي سنة متبعة من عهد السلف إىل يومنا هذا على القبور واملشاهد املوجودة يف مجيع أقطار املسلمني 
 توارثها املسلمون جياًل بعد جيل أو هي بدعة كما يقول القرنيون؟ 

 ؛نيويسموهنم قرني ممن استجاب لدعوة اإلمام اجملدد، اأهل السنة واجلماعة من جند وغريهمن القرنيون؟ يعين 
ليس على كل حال  ،كما قال الشراح "جند العراق"  خرب وإن كان املقصود هقرن الشيطان، وجاء في األن جندً 

اي  ،اي فالن ،اي بدوي ،اي حسني ،اي علي ،ن هذا الشرك األكرب موجودإ :بحث هذا لكن أقولالحمل  هو
يقولون هذا، فالرتكيز على هذا الكتاب وقراءة أبوابه وحتليل هذه  ،اي حميي النفوس ،اي عيدروس ،عالن

والعلم الشرعي  ،ألن تصحيح العبادات مطلوب ؛األبواب شرحها ونشرها بني الناس من أهم املهمات
 ،لكن بعضه أهم من بعض ،على فهم الكتاب والسنة يف غاية األمهية وب جبميع فروعه وأبوابه وما يعنيمطل

 .انوهللا املستع
وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله  ،هلل رب العاملني بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد طالب:ال

 .وصحبه أمجعني، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين واملستمعني اي أرحم الرامحني
  :-رمحه هللا تعاىل -قال اإلمام اجملدد

لَْيَس هَلُم م ِّن ُدون ه   ۙ  َأن ُُيَْشُروا إ ىَلَٰ َرهب ِّ ْم  َوأَنذ ْر ب ه  الَّذ يَن ََيَاُفونَ { :-عز وجل -"ابب الشفاعة وقول هللا
ٌّ َواَل َشف يع   يًعاُقل َّلل َِّّ  { :وقوله ،[51]سورة األنعام: }َويل  َذا َمن {وقوله:  ،[43]سورة الزمر: } الشََّفاَعُة َجَ 

َشَفاَعتُ ُهْم  َل تـُْغِن  يف  الساَماَوات   مََّلك  م ِّن  وََكم{وقوله:  ،[255]سورة البقرة: }إ الا ِب  ْذن ه   الَّذ ي َيْشَفُع ع نَدهُ 
ُ ل َمن َيَشاء َويَ ْرَضى ًئا إ الا م ن بَ ْعد  َأن أَيَْذَن اَّللا م ِّن  ُقل  اْدُعوا الَّذ يَن َزَعْمُتم{وقوله:  ،[26]سورة النجم: }َشي ْ

ثْ َقاَل َذراٍة يف  الساَماَوات  َواَل يف  اأْلَْرض   ۙ   اَّللَّ  ُدون     .[22اآليتني ]سورة سبأ: }اَل ََيْل ُكوَن م 
نفى هللا عما سواه كل ما يتعلق به املشركون، فنفى أن يكون لغريه ملك  أو : -رمحه هللا -قال أبو العباس

فبنيِّ أهنا ال تنفع إال ملن أذن له الرب كما قال تعاىل:  ،إال الشفاعة منه، أو يكون عواًن هلل، ومل يبققسط  
 [ 28]سورة األنبياء: }َوََل َيْشَفُعوَن إ َلَّ ل َمن  اْرَتَضى{

صلى هللا عليه  –وأخرب النيبيوم القيامة كما انتفاها القرآن،  ليت يظنها املشركون هي منتفيةفهذه الشفاعة ا
وسل  ،وقل ُيسَمع ،: ارفع رأسكيبدأ ابلشفاعة أواًل مث يقال لهأنه أييت فيسجد لربه وُيمده ال  -وسلم
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ال إله إال هللا خالًصا  :من قال» قال: ؟وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك ،واشفع تَشفاع ،تُعطَ 
 وال تكون ملن أشرك ابهلل  ،فتلك الشفاعة ألهل اإلخالص ِبذن هللا «من قلبه

من أذن له أن دعاء وحقيقته: أن هللا سبحانه هو الذي يتفضل على أهل اإلخالص، فيغفر هلم بواسطة 
وهلذا أثبت الشفاعة ِبذنه  ،الشفاعة اليت نفاها القرآن ما كان فيها شركف ،ليكرمه وينال املقام احملمود ؛يشفع

انتهى  أهنا ال تكون إال ألهل التوحيد واإلخالص"  -صلى هللا عليه وسلم–وقد بني النيب  ،يف مواضع
 .كالمه

 فيه مسائل:و 
 األوىل/ تفسري اآلايت

 الثانية/ صفة الشفاعة املنفية 
 الثالثة/ صفة الشفاعة املثبتة

 الرابعة/ ذكر الشفاعة الكربى وهي املقام احملمود
بل يسجد فإذا أذن هللا له  ،يبدأ ابلشفاعة أوالً  الوأنه  ،-هللا عليه وسلمصلى –عله اخلامسة/ صفة ما يف

 شفع
 السادسة/ من أسعد الناس هبا

 السابعة/ أهنا ال تكون ملن أشرك ابهلل
 "الثامنة/ بيان حقيقتها

بغري أدخله اجلنة و  ،أجزل هللا له األجر والثواب ،شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب يقول اإلمام اجملدد
الباب: هو يف األصل هو ما يدخل معه  "ابب الشفاعة": ينا ومشاخينا ومجيع املسلمنيوالدحساب وإايان و 

هو وسيلة  ،هذا األصل ،ملا يدخل معه وخيرج منه كهذا الباب الذي أمامنا هذا يف احملسوسات ،وخيرج منه
و وسيلة ومدخل هلذه املسائل اليت الباب املعنوي الذي معنا ه ،ومدخل إىل املسجد يعين الباب احملسوس

الواحد الفرد،  :الو تر والَوتر ،والشفاعة: من الشفع وهو ضد الوتر .الشفاعةوهو  ،ذكرت حتت هذا العنوان
ألن الشافع  ؛مسيت الشفاعة شفاعة والشُّفعة يف الفقه ُشفعة، و الشفع ما يضم إىل هذا الواحد من اثٍن مثالً 

لك الشفعة يف البيع إذا بيع ما له ذيكون اثنًيا ابلنسبة له، وكو ه إىل املشفوع له فيسنده ويعضده يضم صوت
الشُّفعة يكون  عدب اأن يكون نصيبه واحدً من فيه شفعة فإنه يريد أن يشفع هذا النصيب إىل نصيبه فبداًل 

 .َشفًعا
فيه عن املشفوع له،  ه للشافع، ورضيهذه الشفاعة منها: املثبت وهي ما تضمن الشرطني ما أذن هللا في

ذن، ِب إالوال يستطيع وال َيلك أحد أن يشفع عند هللا  ،وال أحد يشفع بغري إذن ،ذنفالبد من اإل
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قد يقول قائل: الذين يصلون على اجلنازة يشفعون ، فيها ملشركفال حق  ،واملشفوع له البد أن يكون َمرضًيا
الصالة على امليت شفاعة فهل حصل فيها اإلذن  ،فهي شفاعة «من صلى عليه أربعون شفعهم هللا فيه»

يسجد ويستأذن فيؤذن له، هؤالء  ؟الشفاعة العظمى يف -عليه الصالة والسالم–ل النيب واالستئذان كما فع
 -جل وعال -فعاء يشفعون هلذا امليت عند هللاالذين جاؤوا ليصلوا على هذا امليت أو هؤالء األموات ش

عوا ففإذا بلغ العدد شُ  ،إىل آخره ووسع مدخله وأكرم نزلهعنه  واعفوارمحه وعافه م اغفر له الله :ابلدعاء
هذا األصل يف  -عليه الصالة والسالم–ألنه مأذون فيه ابحلديث بقوله  ؛ذنإفيه، فمثل هذا ال ُيتاج إىل 

 ،هذه الشفاعة توشرعيته أبمر ربه يف صالة اجلنازة ما حصل -عليه الصالة والسالم–ولوال قوله  ،اإلذن
أو قد يكون فيه شرك، ممن  ،لكن املشفوع له قد يكون فيه خلل ،فاإلذن حاصل قد يكون اإلذن حاصاًل 

هذه  :ولن له، نقله ويدعو  يصلون عليه فيشفعونو يقدم للمسلمني ويعبدون األموات،  ،ون على القبوريطوف
فاملقصود ابلشفاعة اليت اشتملت على الشرطني هي الشفاعة املقبولة  ،هار آاثالشفاعة ال ترتتب عليها 

واملشفعة، املقصود أن بعضهم أورد على الشرطني الصالة على اجلنازة وأهنم شفعاء، اإلذن يف األصل حاصل 
ع له فقبول هذه الشفاعة متوقف على حتقق الشرط مبشروعية صالة اجلنازة، وأما ابلنسبة للرضى عن املشفو 

 .فيه ةشفاعالا داخاًل يف حيز تقبل مرضي  الثاين وهو أن املشفوع له البد أن يكون 
 طالب: .........

: أنه اإلمام أمحد عن وبعضهم يشرتط ويذكر ،يف احلرم ما ندري عنهم اقدموا انسً  ،دملكن ذا قُ الشيخ: 
 ،-جل وعال -تطلب من هللاهي  ..ال داعي الشفاعة :كان ممن يستحق، نقولاللهم اغفر له وارمحه إن  

 .هللا ال يغفر ملن أشرك بهو
على والشفاعة مضاف إليه، وقول معطوف  ،ذا اببابب اخلرب حمذوف ملبتدأ تقديره ه "وقول هللا تعاىل"
 .ضاف إليه فهو جمرور مثله، وقول مضاف ولفظ اجلاللة مضاف إليهامل

 ؟-عز وجل -لكن هل يقال لغريه ،ال شك أن هللا عزيز وأنه جليلعز وجل: 
 -جل وعال -ند أهل العلم خص هذا اللفظ ابهللإن العرف ع :يف جالء األفهام قال -رمحه هللا -ابن القيم
فال  ،ابلصالة والسالم -عليه الصالة والسالم–وإن كان عزيزًا جلياًل كما خصه  ،حممد عز وجل :فال يقال

صلى هللا –وال عمر  ،-صلى هللا عليه وسلم-أبو بكر :ال نقولف ،يصلى على غريه على سبيل االستقالل
 .نصلي عليه وعلى آله وأصحابه تبًعا لهو  -عليه الصالة والسالم–إال على سبيل التبعية له  -عليه وسلم

ُ َعن  {وابلنسبة للصحابة الرتضي  :قالوا َي اَّللَّ وهذا عرف عند أهل  ،[18]سورة الفتح: }اْلُمْؤم ن يَ َلَقْد َرض 
واألمر يف هذا أوسع من  ،العلم، وإن كان بعض العلماء يرتضون عن بعض األئمة وبعض كبار التابعني
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وإن كان العرف عند األكثر  ،-رضي هللا عنه–قال الشافعي  -رضي هللا عنه–قال أمحد  :ونالصالة يقول
  .والرتحم مبن دوهنم ،ختصيص الرتضي ابلصحابة

ٌّ َواَل َشف يع   إ ىَلَٰ َرهب ِّ مْ  َوأَنذ ْر ب ه  الَّذ يَن ََيَاُفوَن َأن ُُيَْشُروا{: -عز وجل -وقول هللا"  }لَْيَس هَلُم م ِّن ُدون ه  َويل 
 "[ 51]سورة األنعام:

إنذارهم مما يضر هبم وختويفهم و هم املؤمنون املتقون أنذرهم به  وأنذر به الذين خيافون، من الذين خيافون؟
تَنَفُع  َوذَك ِّْر فَإ نَّ الذ ِّْكَرى  {داهم تبعون وهم املستجيبون خبالف من عألهنم يف األصل هم امل ؛وحتذيرهم منه

لكن األصل أن الذي  ؟لإلسالمما أدعوه  ؟ما أذكره ايعين إذا رأيت كافرً  ،[55]سورة الذارايت: }اْلُمْؤم ن نيَ 
 .وال َينع أن يدعى غريه ،ينتفع ابلذكرى هو املؤمن

للجميع، لكن ختصيص الذين خيافون أن ُيشروا إىل رهبم  -عليه الصالة والسالم–ولذلك نذارته  ،وأنذر ربه
مر واأل ،األصل مستجيبونبل هم يف  ،ستجيبون ملثل هذا اإلنذارخيافون من هذا املوقف العظيم هم الذين ي

ُنوا{: -جل وعال -ما يف قولهلتأكيد كمن ابب ا ِبنذارهم   .[136]سورة النساء: }ََي أَيّـَُها الَّذ يَن آَمُنوا آم 
ٌّ َواَل َشف يع   َرهب ِّ مْ  إ ىَلَٰ  َوأَنذ ْر ب ه  الَّذ يَن ََيَاُفوَن َأن ُُيَْشُروا{   .[51]سورة األنعام: }لَْيَس هَلُم م ِّن ُدون ه  َويل 
ال يتخذون أولياء من دون هللا وال شفعاء ويل وال شفيع،  -جل وعال -ليس هلم من دونه: يعين دون هللا  

املخالفات ويتخذون الشفعاء من دون هللا ويزعمون أهنم يف ، خبالف من سواهم الذين يقعون من دونه
 .يقربوهم إىل هللا زلفى

هم و  ،لواليةفيهم ا يدعونبعض األقطار اإلسالمية  يف الوالية مما هو موجود مع األسف هبعض من ُتداَعى في
هم يف احلقيقة فجار  مساهم أولياء نمم من أبعد الناس عن الدين فضاًل عن الوالية، ويف طبقات الشعراين

رضي –: وكان قولقد قرأت يف ترمجة واحد منهم ي ،فواحش وختلي عما أمروا بهو منكرات  وأهل جرائمأهل 
يدِّعون .. وكذا وكذا ،وما ترك منكرًا إال ارتكبه ،ومل يصم يوًما يف سبيل هللا ،هلل ركعة مل يصل -هللا عنه

ويقابلها  ،الوالية هلم يعين ما تستغرب أن يوجد يف كتاب اتريخ سيناء أنه يوجد فيها مقربة لألولياء الصاحلني
معىن الوالية والية  ماين العقول؟ أة وهذه املقربة، أين العقول؟ وصور هذه املقرب  ،مقربة لألولياء الشياطني

اجملردة املقرونة مبا يكذهبا وما يناقضها؟ البدوي يف مصر ُيج إليه  ىتنال والية هللا؟ هل هي ابلدعاو  هللا؟ ومبا
ة، وقالوا يف ثالثة أضعاف احلجاج إىل بيت هللا احلرام ويزعمون فيه الوالي ،يف العام أكثر من سبعة ماليني

وصعد إىل سطح مسجد أربعني يوًما رافًعا رأسه، أربعني يوًما  ،ترمجته: أنه شخص عامي جاء من املغرب
وأنه إذا خلى أربعني  ،وطريقة وديدانً  اوبعضهم يتخذ األربعني منهجً ؟ ين الطهارةأ ؟ين الصالةأ ،رأسه ارافعً 

يقول احلافظ الذهيب: ما ، ويصدر منه أشياء ،لواليةيوًما ال أيكل وال يشرب وال خيالط الناس حتصل له ا
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 :ال عقل وال نقل، مث يقولونيصدر منه هو بعينه هلوسة، من اجلوع، مع األسف أن ما يصدر منه ال يوافقه 
 :أين عقولنا حينما كنا نعبد التمرة فإذا جعنا أكلناها، قال :ن هذه الوالية، عقول أخذها ابريها كما قيلإ

وندعو إىل  ،لنعبد هللا على بصرية ؛ويبصران ابحلق ،الثبات على دينه -جل وعال -أخذها ابريها فنسأل هللا
 .-عليه الصالة والسالم–هللا على بصرية كما كان 

يًعا{وقوله: "   -جل وعال -ليس ألحد فيها نصيب، الشفاعة هلل "[43]سورة الزمر: }ُقل َّلل َِّّ  الشََّفاَعُة َجَ 
فهو مالكها املتفرد هبا ال يستطيع أن يشفع عنده أحد إال ِبذنه وال يشفع ألحد إال ملن رضي عنه، فهي 

 .، وأنواع الشفاعات كما سيأيت ستاميع أنواعهجب املكه حتت تصرفه مجيعً 
نكاري أي ال أحد يشفع إاستفهام  "[255]سورة البقرة: }إ الا ِب  ْذن ه   َذا الَّذ ي َيْشَفُع ع نَدهُ َمن {وقوله: "

َمن {، -جل وعال -عند هللا اذا كان املشفوع له مرضي  إال إذا أذن له، وال أيذن إال إ -جل وعال -عند هللا
نكاري يتضمن التوبيخ، والرد اإل االستفهام ومثل هذا [255]سورة البقرة: }إ الا ِب  ْذن ه   َذا الَّذ ي َيْشَفُع ع نَدهُ 

وأنه رفعت عنه  ،-جل وعال -على من يزعم أن هناك من يشفع ممن وصل إىل مرتبة ال ُيتاج فيها إال هللا 
ما ُيتاج أن يصلي وأن فألن عند املتصوفة الغالة منهم أنه إذا بلغ الشخص إىل مرتبة معينة  ؛التكاليف

ودعوى هذه  ،املرتبةوال شك أن الوصول إىل هذه  ،تراد منه ؟ ألنه وصل للمرتبة اليتيصلي ملاذا ،يصوم
من غاب فال ترتفع التكاليف إال ع ،املرتبة وإسقاط التكاليف عن هذا ال شك أن هذا ضرب من اجلنون

]سورة  }َيَْت َيَك اْلَيق يُ  َحَتا  َواْعُبْد رَبَّكَ {يقول:  -جل وعال -الذي هو مناط التكليف وإال فاهللعقله 
يف   مََّلك  م ِّن  وََكم{وقوله:  ،[255]سورة البقرة:} إ الا ِب  ْذن ه   َذا الَّذ ي َيْشَفُع ع نَدهُ َمن {[ 99احلجر:

ُ ل َمن َيَشاء َويَ ْرَضى َل تـُْغِن  الساَماَوات   ًئا إ الا م ن بَ ْعد  َأن أَيَْذَن اَّللا [ حَت 26]سورة النجم: }َشَفاَعتُ ُهْم َشي ْ
كم:   }يف  الساَماَوات   مََّلك  م ِّن  وََكم{ ،الشرطان: أيذن هللا ويرضى، أيذن للشافع ويرضى عن املشفوع لهيتوافر 
، ويف حديث األطيط الذي ضعفه مجع -جل وعال -املالئكة خلق ال ُيصيهم إال هللاوال شك أن ، للتكثري

 «ساجد أو قائم ملك أصابع إال وفيها ةما فيها موضع أربع ،أطت السماء وحق هلا أن تئط» من أهل العلم
كم   ،ألًفا ال يعودون إليه إىل قيام الساعة سبعونوالبيت املعمور يدخله كل يوم  خالئق ال ُيصون، فهم

 .ايومي   ان ألفً و العدد؟ سبع
 ما فيها؟  أواألرض فيها مالئكة  }يف  الساَماَوات   مََّلك  م ِّن  وََكم{

 .طالب: فيها كثري
 «يتعاقبون فيكم مالئكة ابلليل ومالئكة ابلنهار»فيها كثري كل واحد من البشر معه ملكان، وكِّ ل به ملكان 

يقول التنصيص على  وات دون األرض؟ منهم منافلماذا االقتصار على السم ،فيها خلق كثري من املالئكة
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العرش أقرب من  ةلذا محلو  ،؟ والقرب يقتضي الشرف-ل وعالج-لقرهبم من هللا  ؛)من يف السماوات(
والذي يظهر  ،واملالئكة يف األرض غري مقصودين يف هذه اآلية ،غريهم، على كل حال منهم من يقول هذا

[ يعين 81]سورة النحل:} َسَراب يَل َتق يُكُم اْْلَرَّ {يعين واألرض،  من ابب االكتفاء }يف  الساَماَوات  {أن قوله: 
هم خلق كثري ال  وعلى كل حال ،واحد ليستدل به على الثاينبيكتفى  ،لكنه من ابب االكتفاء ،والربد

  .وهم املقربون -جل وعال -ُيصيهم إال هللا
نزلوا إىل األرض  ولكنهم ،ن األصل وجودهم يف السماءإ :ال نقولأ ،طالب: أحسن هللا إليكم اي شيخ

 لوظائف؟
هؤالء ينزلون  ،يتعاقبون ابلليل ومالئكة ابلنهارالشيخ: لكن )يف( هو بعض الذين يتعاقبون نعم؟ املالئكة 

ن هؤالء إ :بعضهم يقول }يف  الساَماَوات   مََّلك  م ِّن  وََكم{وهؤالء يصعدون، لكن الذين استقرارهم يف السماء 
وال مانع  :ومنهم من يقول ،ألهنم مل يذكروا يف اآلية ؛ومن يف األرض ما يدخلون فيها ،هم املقصودون ابآلية

وإذا كانت الشفاعة من املالئكة يف السموات ال  ،من أن يكون املقصود اجلميع وكلهم ال تغين شفاعتهم
قصودون املن هؤالء إ :تغين فشفاعة من يف األرض كذلك إذا قلنا من االكتفاء أو من ابب أوىل إذا قلنا

ًئا َل تـُْغِن  { ابلذات ًئا إ الا {نكرة يف سياق النفي فتعم كل شيء َيكن أن يشفع به ولو قل  }َشَفاَعتُ ُهْم َشي ْ َشي ْ
ُ ل َمن َيَشاء َويَ ْرَضى   }<م ن بَ ْعد  َأن أَيَْذَن اَّللا

 .للشافع، ورضاه عن املشفوع له -جل وعال -بعد حتقق الشرط األول وهو إذن هللا
النفع والضر ادعوهم جربوا هل  ميعين أهنم َيلكون لك "}اَّللَّ  ُدون   م نْ  ُقل  اْدُعوا الَّذ يَن َزَعْمُتم{وقوله: "

ثْ َقاَل َذراٍة يف  الساَماَوات  َواَل يف  اأْلَْرض  {" ؟همأن ينفعو يستطيعون  عون من دون دهؤالء الذين ي }"اَل ََيْل ُكوَن م 
وال  ،ال َيلكون هلا نفًعا ،وال يدفعون عنها ال َيلكون ألنفسهم ..هللا ال َيلكون ألنفسهم نفًعا وال ضرًا فضالً 

 فكيف َيلكون لغريهم؟ الذي ال يستطيع أن ينفع نفسه هل يستطيع أن ينفع غريه؟  ،يدفعون عنها الضر
 ...طالب: .........

ال  ن املمنوع من بعض األشياء مثاًل العتالل صحتهإقد يقول قائل:  ،الشيخ: فاقد الشيء ال يعطيه
لكن الكالم على األصل أن الذي ال يستطيع أن  ،ويستطيع أن ينفع به غريه ،يستطيع أن يستعمله لنفسه

له العتالل صحته نفعه يف  ابح هللاأن ينتفع مبا أذا الذي ال يستطيع ينفع نفسه ال يستطيع أن ينفع غريه، ه
ثْ َقاَل َذراٍة يف  الساَماَوات  َواَل يف  اأْلَْرض   ُدون  اَّللَّ  م ْن  ُقل  اْدُعوا الَّذ يَن َزَعْمُتم"{تركه  قد يقول  "}اَل ََيْل ُكوَن م 

 ،َيلكون لكنه ليس مبلك مستقل ،هنم َيلكون األموال الطائلة واآلالت الكبرية والعتاد الكثريإقائل: 
 م ِّن َوآتُوُهم{ل هللا لكن هو يف احلقيقة ما ،واإلنسان َيلك املال ،-جل وعال -واملتصرف يف احلقيقة هو هللا
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لكنه يف احلقيقة ليس له من ماله إال ما  ،مايل مايل :يقولهو ف[ 33]سورة النور: }مَّال  اَّللَّ  الَّذ ي آاَتُكمْ 
كلنا   :أحب إليه من ماله؟ قالوا ماله يف احلقيقة ما قدمه لنفسه، أيكم مال غريه ،أكل فأفىن أو لبس فأبلى

  .الكليس مبمال الوارث يعين  وما تركت يعين ،مالنا أحب إلينا من أموال غريان، قال: مالك ما قدمت
ثْ َقاَل َذراٍة يف  الساَماَوات  َواَل يف  اأْلَْرض   ُدون  اَّللَّ   م نْ  ُقل  اْدُعوا الَّذ يَن َزَعْمُتم{"  "قال أبو العباس }اَل ََيْل ُكوَن م 

شيخ اإلسالم أبو العباس أمحد بن عبد السالم بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية احلراين شيخ اإلسالم 
 هبذه الكنية -رمحه هللا -ئة، اشتهراموعشرين وسبع مثانٍ واملتوىف سنة  ،املولود سنة إحدى وستني وست مئة

سألت شيخنا  ،أبو العباس قال شيخنا :القيمكثريًا ما يردد ابن و  ،وشهرها النقلة عنه السيما خواص طالبه
 ومن الطرائف واحد من الباحثني نقل رأايً  .العباس إىل آخره كثري يف مصنفاته رأيت شيخنا أاب ،العباس أاب

ونسبه إىل شيخ اإلسالم ابن تيمية من تفسري القرطيب، القرطيب متوىف وعمر شيخ اإلسالم عشر سنوات، 
 هذا :العباس قال ورأيت شيخنا أاب :العباس مث قال وبالقرطيب وذكر لنا شيخنا أملاذا؟ ألنه وجد يف تفسري 

 .وينتبه ملثل هذه األمور ،على طالب العلم أن يتحرى الدقة ،القيمابن تيمية مثل ما يقول ابن 
ََيْل ُكوَن اَل "{ "فنفى أن يكون لغريه ملك، قال أبو العباس: نفى هللا عما سواه كل ما يتعلق به املشركون"

ثْ َقاَل َذراةٍ  ليس له شركة يف هذا  ،يعين ليس له يف امللك شركة "نفى أن يكون لغريه ملك أو قسط منه }"م 
للمالك، إذا كان الشخص ال َيلك وليس له شركة يف امللك ومل يعن وظهريًا  "أو يكون عوانً "امللك، 

صاحب امللك ويساعده ويكون ظهريًا له، هل له وجه أن يتصرف يف شيء من هذا امللك؟ بقيت الشفاعة 
يعين لو  ،"فبني أهنا ال تنفع إال ملن أذن له الرب"كما يقول شيخ اإلسالم   "إال الشفاعة ومل يبق"ومع ذلك 

 ؛يشفع لواحد عنده انتفت األوصاف الثالثة ال ملك وال شركة وال إعانةص صاحب مال وحمل شخ ءجيي
 ،هأن يشفع ل واملعني له يد وله كلمة على من أعانه ما بقي إال ،والشريك يتصرف ،ألن املالك يتصرف

 -ابلنسبة هلل بعد اإلذن شيء يشفع شفاعة وهذه ال تكون إال أوض هلذا نسبة من الربح أعط هذا أو خفِّ  
عليه الصالة -وجاء عنه  ،د فال تثريبوإن رُ  ،نعمتو بها فاملخلوق فيشفع وجيرب إن قبل وأما  ،-جل وعال

  .«اشفعو تؤجروا»هللا على لسان نبيه ما شاء  ويقض «اشفعو تؤجروا» -والسالم
ُقل  اْدُعوا {"تني من سورة سبأ ييعين تكميل اآلية أو اآل "إال ملن أذن له الربفبني أهنا ال تنفع  إال الشفاعة"

ثْ َقاَل َذراٍة يف  الساَماَوات  َواَل يف  اأْلَْرض   ُدون  اَّللَّ  م ْن  الَّذ يَن َزَعْمُتم رمحه  -وعليها اقتصر الشيخ }"اَل ََيْل ُكوَن م 
َما{ -هللا ْرك  م ن  َوَما ََلُْم ف يه  َما{" ،ال َيلكون لكنفى امل   }ش  ْرك  َوَما م ن َوَما ََلُْم ف يه  ُهم م ِّن َظه ريٍ  ش  ن ْ  "}َلُه م 

وال تنفع الشفاعة عنده  ،ليكون له يد فيشفع بغري إذن -جل وعال -ما منهم معني هلل ..هلم معني يعين ما
فهذه الشفاعة اليت [ 28]سورة األنبياء: }َوََل َيْشَفُعوَن إ َلَّ ل َمن  اْرَتَضى{ كما قال تعاىل:"إال ملن أذن له 
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كما نفاها   هي منتفية يوم القيامة -جل وعال -ا للشفاعة منهم والقرىب من هللايعبدوهنم طلبً  "يظنها املشركون
أنه أييت فيسجد "يعين يف الشفاعة العظمى يف املوقف  أنه أييت -صلى هللا عليه وسلم–خرب النيب أالقرآن، و 

ال  ،إمنا أييت فيسجد لربه "ال يبدأ ابلشفاعة أوالً "يسجد لربه فيحمده  ،يفتح هللا عليه مبحامد "ُيمدهو لربه 
ألنه ساجد  ؛ارفع رأسك "واشفع تشفع ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطَ  :ل لهمث يقا"يبدأ ابلشفاعة أواًل، 

ألنه  ؛يسمع مضارع جمزومو ارفع رأسك وقل يسمع:  :حَت يقال له -عليه الصالة والسالم–وال يرفعه 
 .فع تشفعشوا ،: وهذا مثلهل تعطَ وس ،أو الطلبمر جواب األ

معناه أن  "«ال إله إال هللا خالًصا من قلبه :من قال»وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: "
ال ال إله إال هللا و  "الذي يقولالذي ال يتوافر فيه شرط اإلخالص ومعه الشرط الثاين الذي هو املتابعة، 

ال إله إال هللا، لكن يف التعامل  "وإن قال ،-عليه الصالة والسالم–تناله شفاعته يقوهلا خالًصا من قلبه ال 
وما يف القلوب ال  «ال إله إال هللا :أمرت أن أقاتل الناس حَت يقولوا»يف الظاهر وحقن الدم وصيانة املال 

ويعلم السر  ،الذي يعلم ما يف القلوب -جل وعال -لكن الشفاعة هي عند هللاو  ،يعلمه إال عالم الغيوب
 ."فتلك الشفاعة ألهل اإلخالص ِبذن هللا" «ال إله إال هللا خالًصا من قلبه :من قال»وأخفى 

 ...طالب: .........
 ال إله إال هللا وهو غري خملص تقبل؟  :الذي يقول ،الالشيخ: 

 ...طالب: .........
ال يوصله إىل الشرك األكرب يعين يف  اختليطً  اطً غري املخلص ما تنفعه الشفاعة إال إذا كان خملِّ   ،ال الالشيخ: 

 -خل عند مجع من أهل العلم يف قولهد يف النار، وإن كان الشرك األصغر يدال ال خيلا ، إطار الشرك األصغر
دش ن من خُ أوهنا ال قد يؤخذ منه  ،[48النساء:]سورة  }ب ه   إ نَّ اَّللََّ ََل يـَْغف ُر َأن ُيْشَركَ {: -جل وعال

مل  نبد أن أيخذ نصيبه من العذاب إ ال بل ،-عليه الصالة والسالم–إخالصه أنه ال تناله شفاعة النيب 
 :قالوا }ب ه   إ نَّ اَّللََّ ََل يـَْغف ُر َأن ُيْشَركَ {ن مآله إىل اجلنة كما قالوا يف آية النساء و يصل إىل الشرك األكرب مث يك

 .وخيرج من النار ،لكن األكرب خيلد واألصغر يعذب بقدر خلله ،ل األكرب واألصغرو يتنا
 ..طالب: .........

 ..ذيسآيت هل؟ معروف أان كيفالشيخ:  
كا يف وصف أفعل مقتضاها أن هناك أمرين اشرت هل العلم أن أتفضيل هنا مقتضاها يف األصل عند أفعل ال

 «ال إله إال هللا خالًصا من قلبه» :أحدمها اآلخر يف هذا الوصف فالذي قالالذي هو هنا: السعادة، فاق 
هذا  ،بل ذاك أسعد منه ،وال يعين أن من قاهلا غري متصف هبذا الوصف أن ال يكون سعيًدا ،هو األسعد

مقتضى أفعل التفضيل عند أهل العلم إذا استعملوها على ابهبا، لكنها جاءت يف النصوص ويف كالم أهل 
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ُمْستَ َقر ا َوَأْحَسُن  َخْير يَ ْوَمئ ٍذ  َأْصَحاُب اْْلَنَّة  {: -جل وعال -علم مستعملة على غري ابهبا كما يف قولهال
يف مستقر أهل النار فيه  ،أصحاب اجلنة خري  مستقرًا أمهل يف أصحاب النار، [ 23]سورة الفرقان: }َمق يال
 ؟أهل اجلنة أحسن مقيلإن  :أهل النار حسن لنقول مقيل وهل يفمستقر أهل اجلنة خري منه؟  :نقوللخري 

 .وهذا أيًضا مستعمل عند أهل العلم ،ل التفضيل ليست على ابهباأفع ،ال
 ...طالب: .........

ىل الشرك األكرب، إذا كان ال يصل إىل إتخليط واخلدش يف اإلخالص ال يصل ال هو إذا كان ،الالشيخ: 
فتكون أسعد  ،ألنه ال خيرج من امللة ؛أصغر ومآله إىل اجلنة اإذا كان شركً  ،يعذب بقدرههو الشرك األكرب ف

هذا  :على ابهبا، على كل حال أهل العلم يستعملون أفعل كما جاء يف آية الفرقان على غري ابهبا فيقولون
 ،أصح مقتضى الصيغة أن هذا احلديث صحيح ويف الباب أحاديث صحيحة ،احلديث أصح ما يف الباب

ولكنهم يستعملون هذه الصيغة ولو مل يكن يف الباب وال حديث صحيح لكن هذا أقواها  ،أصح منهالكنه 
وكالمها ضعيف، أو  ،فالن أوثق من فالن :أضعف ما يف الباب ويقولون :قوهلم همثلو  ،وإن كان ضعيًفا

 .يقولون فالن أضعف من فالن وكالمها ثقة
ن أسعد ليست على إ :هذا إذا قلنا ،وجاء يف النصوص ،على كل حال االستعمال معروف عند أهل العلم 

وال شك أنه ال ينال من ال خيلص اإلخالص  ،ألن الوصف الذي هو السعادة ال ينال من مل خيلص ؛ابهبا
الناس  ةاءامر وأما إذا كان اإلخالص فيه شوب من الرايء أو النظر إىل  ،التام الذي خيدش يف أصل التوحيد

لكن ذاك املخلص اإلخالص التام  ،أو ما أشبه ذلك مما هو معدود يف حيز الشرك األصغر فله نوع سعادة
 .أسعد منه

 ..طالب: .........
   تبنييتالنصوص األخرى هي ال ،ال النصوص هي اللي دلتالشيخ: 

 وهنا ،"فتلك الشفاعة ألهل اإلخالص ِبذن هللا ال تكون ملن أشرك ابهلل"
  .يف أنواع الشفاعة لكن هنا مناسب أييت هوو  ،نورد السؤال الذي بعثه أحد األخوة 

 ،هللا وال تكون ملن أشرك ابهلل ،: فتلك الشفاعة ألهل اإلخالص ِبذن-رمحه هللا -يقول
عنه عند  لعمه أيب طالب هل أبو طالب مرضيِّ  -عليه الصالة والسالم–شفاعة النيب  :أكثر من سؤال قالوا

 ؟ -جل وعال -هللا
أليب طالب استدالالً على انتفاع  -عليه الصالة والسالم–وهذا يقول: يورد بعضهم حديث شفاعة النيب 

 ؟والدعاء لهالكافر ابلشفاعة 
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 َأْحبَـْبتَ  َمنْ  إ نََّك ََل ََتْد ي{حرص على إَيان أيب طالب وسيأيت يف ابب:  -عليه الصالة والسالم-النيب 
وعرض اإلسالم عليه  -عليه الصالة والسالم–حرص النيب و  ،وفاة أيب طالب[ قصة 56]سورة القصص:}

وشفع له النيب  ،مات على الكفر ،هنا أنه مات على الكفرلكن الذي خيصنا  ،أييت هذا االحتضاريف وقت 
ال  ،أن خيرج من النار؟  ال -عليه الصالة والسالم –هل شفاعته ،فخفف عنه -عليه الصالة والسالم–

 َأْستَـْغَفْرَت ََلُمْ  َعَلْيه مْ  َسَواءر { [80]سورة التوبة: }اْستَـْغف ْر ََلُمْ { هوال يفعل -عليه الصالة والسالم–يؤذن له 
َسْبع نَي َمراًة فَ َلن  ََلُمْ  إ ن َتْستَ ْغف رْ  ََل َتْستَـْغف ْر ََلُمْ َأْو  اْستَـْغف ْر ََلُمْ { ،[6]سورة املنافقون: }ََلُممَلْ َتْستَ ْغف ْر أَْم 

 ُ به وجمزوم به أن من مات على الكفر أنه خالد خملد يف  هذا أمر مقطوع [80]سورة التوبة: }ََلُمْ يَ ْغف َر اَّللا
لكن لقاء  ،هو ما خرج ،لكن مسألة التخفيف ويكون يف ضحضاٍح من انر يغلي منه دماغه، يف النار ،النار

 ،فف عنه، من ابب اجملازاة ملا قدمخُ ويف نصرة دعوته  -ة والسالمعليه الصال–يف الدفاع عنه ما بذل 
  .فال إشكال ،ألنه حكم خبلوده ُحرِّ م عليه دخول اجلنة ؛رمت على الكافروليست هذه الشفاعة اليت حُ 

أان لكان يف الدرك األسفل  واللو »يقول:  .وضعه أشد من وضع سائر الكفار طالب ن أابإ :قد يقول قائل
عليه -ولكن شفاعته  ،والدرك األسفل من النار للمنافقني ،هو مشرك ،نافقمب ليسهو مشرك  «من النار

يعين علمه وبلوغ وقيام احلجة  ،نافقمب ليسختفيًفا عنه، طيب هو كافر  جعلته مع الكفار -الصالة والسالم
 عرف احلق من قرب وقال يف الميته:  ،عليه أشد من غريه

نا   د يَن حُمَماٍد    م ْن َخري  أَْداَين  الرَب ياة  د يًناَوَلَقْد َعل ْمُت أبَ 
 لذي منعه؟ا ما إًذا

ذاُر َمَسباٍة    َلَوَجْدتين  مَسْح ًا ب َذاَك ُمب يًنا ََذماُة أو ح 
 َلْواَل امل

ذلك أبو لنسأل هللا العافية، فالذي قامت عليه احلجة أبجلى صورها خيتلف وضعه عمن مل يكن كذلك، 
 .طالع على أحواله وأحوال دينه وقناعته بهواال -عليه الصالة والسالم–النيب ىل إطالب لقربه 

ْن َخري  أَْداَين  الرَب ياة  د يًنا                    نا د يَن حُمَماٍد    م   َوَلَقْد َعل ْمُت أبَ 
ذاُر َمَسباٍة    َلَوَجْدتين  مسَْ  ََذماُة أو ح 

 ح ًا ب َذاَك ُمب يًناَلْواَل امل
 ،نعوذ ابهلل من جلساء السوء ،أسلم، ما محله على ذلك إال اخلرع واجلزع ،بأصَ  :خيشى أن يذم أن يقال

 .ومن سوء العاقبة واخلامتة
وحقيقته أن هللا سبحانه هو الذي يتفضل على أهل اإلخالص فيغفر هلم بواسطة دعاء من أذن له " :قالوا

 ."ليكرمه وينال املقام احملمود ؛أن يشفع
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ويف بعض النسخ حقيقتها: يعين حقيقة هذه الشفاعة أن هللا سبحانه هو الذي  ،وحقيقته: حقيقة األمر
اء من أذن له فيغفر له بواسطة دع «ال إله إال هللا خالًصا من قلبه :من قال»يتفضل على أهل اإلخالص 

ليكرمه  ؛فيغفر له بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ،كبائرو  لكن عنده معاصٍ  ،أن يشفع، موحد خملص
  .وينال املقام احملمود

"ابعثه مقاًما حمموًدا  -عليه الصالة والسالم–للنيب واملقام احملمود: هو الذي يسأله املسلمون بعد كل أذان 
 .الذي وعدته"

َن اللَّْيل  فـَتَـَهجَّْد ب ه  ََنف َلًة َلكَ }  .[79]سورة اإلسراء: َعَثَك َربَُّك َمَقاًما حَمُْموًدا{َعَسى َأْن يَ ب ْ  َوم 
وإال فكل مسلم يتهجد ابلليل ُيمد املقام إذا قام يوم يقوم الناس  ،هذا املقام احملمود الذي ال مقام فوقه

  .لرب العاملني
  .ألن الشرك مناقض لإلخالص ؛"فالشفاعة اليت نفاها القرن ما كان فيها شرك"

أهنا ال تكون  -صلى هللا عليه وسلم–وهلذا أثبت الشفاعة ِبذنه يف مواضع قد بني النيب  ،شرك"ما كان فيها 
 .-رمحه هللا -يعين يف حديث أيب هريرة، انتهى كالمهإال ألهل التوحيد واإلخالص" 

 .فيه مسائل": "-رمحه هللا تعاىل -مث قال
طالب العلم، ويرجعه إىل ما تقدم مما قرأ  ،يورد مسائل يستثري فيها ذهن القارئ -رمحه هللا -وهذه عادته

لشرحها إال  ولذلك مل ينرب ،عضها فيه نوع خفاءليستثري ويستنبط منها الفوائد، وبعضها ظاهر وب ؛وحفظ
 علىال ختفى على طالب العلم و  يثن شرح وال تعليق إما لوضوحها حبروهنا بدو أكثر الشراح َي ،القلة

تراجم ، -رمحه هللا -، وبعضها يقفون دوهنا حائرين كما حصل نظريه يف تراجم البخارياملتوسط من القراء
يرتجم  فلماذاومع ذلك بعضها يف غاية الظهور مثل ما قال يف "ابب: قول ما صلينا"  ،البخاري فقهه

قال عمر يوم فقد وإال  ،البخاري هبذه الرتمجة هي فيها إشكال ما صلينا؟ ألن من السلف من كرهها
فيجوز أن يقول الرجل الذي فاتته الصالة: ما  «وهللا أان ما صليت»قال:  ،ما صليت اي رسول هللا :اخلندق
 .صلينا

" نظري ما يذكره اإلمام اجملدد يف هذه "وبعضها فيها غموض وخفاء يقف أمامه أكثر الشراح حائرين
 .املسائل

 .اليت ذكرها الشيخ قد مرت "تفسري اآلايت /األوىل"فيه املسائل 
 .أو عدم رضاه عن املشفوع له -جل وعال -اليت تكون بغري إذنه :"صفة الشفاعة املنفية /الثانية"
 .وهي ما توافر فيها الشرطان :"والثالثة/ صفة الشفاعة املثبتة"
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عليه الصالة –الشفاعة الكربى يشفع فيها النيب  ،وهي املقام احملمود :"الرابعة/ ذكر الشفاعة الكربى"
ألهل اجلنة أن  -عليه الصالة والسالم–ويشفع أيًضا  ،ليفصل بينهم ويقضى بينهم ؛ألهل املوقف -والسالم

أن دخلوها، ويشفع لقوم دخلوا النار َيدخلوا اجلنة أو يُدخلوا اجلنة، ويشفع لقوم استوجبوا دخول النار فال ي
وأنكرها طوائف من  ،وتواترت هبا النصوص ،-عليه الصالة والسالم–هذه ليست خاصة به و  ،خيرجوا منها

إذا دخلوها ال خيرجون فهؤالء  ،املبتدعة السيما اخلوارج واملعتزلة الذين من رأيهم خلود أهل الكبائر يف النار
 .وهنم بني منزلتني عند املعتزلةأو لك ،إما لكفرهم عند اخلوارج ،نسأل هللا العافية ،ألهنم حكموا ابخللود ا؛منه

وأنه ال  ،: وأنه يسجد وُيمد مبحامد يفتح هللا هبا عليه"-صلى هللا عليه وسلم–اخلامسة/ صفة ما يفعله "
 ،فإذا أذن هللا له ،بل يسجد ،يبدأ ابلشفاعة أواًل قبل السجود، وإمنا يسجد قبل، وأنه ال يبدأ ابلشفاعة أوالً 

  .واشفع تشفع ،وسل تعط ،وقل يسمع ،وسل تعط ،رأسك شفع، ارفع
قال:  ؟من أسعد الناس بشفاعتك اي رسول هللا»كما يف حديث أيب هريرة   "السادسة/ من أسعد الناس هبا"

 .وهذا اإلخالص ينايف كل ما يضاد كلمة التوحيد ،«ال إله إال هللا خالًصا من قلبه :من قال
 وحينئذٍ  ،-جل وعال -أشرك ابهلل غري مرضي عند هللا منألن  ؛"السابعة/ أنه ال تكون ملن أشرك ابهلل"

ال إله إال هللا كما هو شأن الغالة من املبتدعة، جتده يطوف  :إن قالهو و يكون الشرط الثاين قد ختلف و 
أييت مبا يناقض هذه  ،اي بدوي ،اي حسني ،ابلقرب ويتمسح به ويقول: ال إله إال هللا مع قوله: اي علي

  .الشهادة
أن هللا  -رمحه هللا تعاىل -مرت يف كالم شيخ اإلسالموهي اليت حقيقة الشفاعة  "ة/ بيان حقيقتهاالثامن"

سبحانه هو الذي يتفضل على أهل اإلخالص فيغفر هلم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال 
 وهللا أعلم. ،املقام احملمود

 وعلى آله وصحبه أمجعنيوصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد 
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 كتاب التوحيد
 
 
 

 معالي الشيخ الدكتورشرح  
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 
 الطيار بحي الجزيرةمسجد  المكان: هـ18/7/7143 تاريخ المحاضرة:
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 .السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
 

 .بسم هللا الرمحن الرحيم
 ... به أمجعنينبينا حممد وعلى آله وصحوصلى هللا وسلم وابرك على  ،هلل رب العاملني احلمد

.. اآلية [56]سورة القصص:} َأْحبَـْبتَ َمْن  إ نََّك ََل ََتْد ي{"ابب قول هللا تعاىل:  :-رمحه هللا تعاىل -قال اإلمام اجملدد
هللا عليه صلى –طالب الوفاة جاءه رسول هللا  ملا حضرت أاب :ب عن أبيه قاليف الصحيح عن ابن املسيِّ  

كلمة أحاج لك هبا عند   ،ال إله إال هللا :قل ،اي عم»بن أيب أمية وأبو جهل فقال له: وعنده عبد هللا  -وسلم
فكان آخر ما  ،فأعادا -صلى هللا عليه وسلم–قاال له: أترغب عن ملة عبد املطلب؟ فأعاد عليه النيب  «هللا

 :-صلى هللا عليه وسلم–ال إله إال هللا، فقال النيب  :وأىب أن يقول ،هو على ملة عبد املطلب :قال
 َأن َيْستَـْغف ُرواْ َوالاذ يَن آَمُنواْ  َما َكاَن ل لنَّب  ِّ }: -عز وجل-فأنزل هللا  ،«عنك ألستغفرن لك ما مل أنه»

 َأْحبَـْبَت َوَلك نَّ هللَا يـَْهد ي َمْن َيَشاء َمنْ  إ نََّك ََل ََتْد ي{ :أنزل هللا يف أيب طالبو  ،[113]سورة التوبة: ل ْلُمْشر ك نَي{
  .[56]سورة القصص:}

 فيه مسائل:
 اآلية.. [56]سورة القصص:} َأْحبَـْبتَ َمْن  يإ نََّك ََل ََتْد  {األوىل / تفسري قوله: 
 اآلية.. [113]سورة التوبة: ل ْلُمْشر ك نَي{ َأن َيْستَـْغف ُرواْ َوالاذ يَن آَمُنواْ  َما َكاَن ل لنَّب  ِّ }الثانية / تفسري قوله: 

عليه من  ما خبالف «قل ال إله إال هللا »: -صلى هللا عليه وسلم–تفسري قوله الثالثة / وهي املسألة الكبرية 
 .يدعي العلم

قل ال إله إال » :إذ قال للرجل -صلى هللا عليه وسلم–جهل ومن معه يعرفون مراد النيب  الرابعة / أن أاب
 .فقبح هللا من أبو جهل أعلم منه أبصل اإلسالم ،«هللا

ده   .ومبالغته يف إسالم عمه -صلى هللا عليه وسلم–اخلامسة / ج 
 .أسالفهو د على من زعم إسالم عبد املطلب السادسة / الر 

 .بل هني عن ذلك ،غفر لهتاس -صلى هللا عليه وسلم–السابعة / كونه 
 .الثامنة / مضرة أصحاب السوء على اإلنسان

 .التاسعة / مضرة تعظيم األسالف واألكابر
 .أيب جهل يف ذلك لالعاشرة / الشبهة للمبطلني يف ذلك الستدال

 .ألنه لو قاهلا نفعته ؛اهد بكون األعمال ابخلواتيماحلادية عشرة / الش
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ألن يف القصة أهنم مل جيادلوه إال هبا مع  ؛الثانية عشرة /  التأمل يف كرب هذه الشبهة يف قلوب الضالني
 ."وتكريره فألجل عظمتها عندهم اقتصروا عليها -صلى هللا عليه وسلم–مبالغته 

 
، أما به أمجعنياصحأوصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله و  ،احلمد هلل رب العاملني

 ،كلها السابع عشر؟ ال  ..يف الباب السابع عشر يف بعض النسخ -رمحه هللا تعاىل -فيقول املؤلف، بعد
 إبراهيم؟  وأنت اي أاب ؟عندك السابع عشر ماذا معي ما تعترب، الثامن عشر يتالنسخة مثل ال

يعين لو األبواب مئات أو ألوف كما ُيصل  ،ويف بعض النسخ الثامن عشر ،لذي يف نسختنا السابع عشرا
فكيف ُيصل هذا التفاوت  ،لكن هذه أبواب قليلة ،سهوأو اختالف يف الرتقيم  :يف الكتب الكبار قيل

الرتمجة األوىل بعد  ،ي معه الثامن عشرذمعك؟ السابع عشر، أشوف ال ماذاومرده إىل الباب األول، حسني 
 ،ارقمً  له البسملة قال: كتاب التوحيد وقول هللا تعاىل بعضهم جعل هلذا الكتاب رقم، وبعضهم مل جيعل

الباب الثاين متفق عليه أنه  ،صارت مثانية عشر، عندك؟ ال هني اوإن وضع هلا رقمً  ،سبعة عشر تصار 
كفر من الذنوب الباب األول عندان كتاب التوحيد فضل التوحيد وما ي ،ُيتاج إىل رقم األول كتاب التوحيد

 ما عليه رقم، إًذا ما مرد االختالف يف الرتقيم؟
 طالب: ...........

نَس إ الا ل يَ ْعُبُدون   َوَما َخَلْقتُ {الرتمجة األوىل كتاب التوحيد وقول هللا تعاىل:    .[56]سورة الذارايت: }اجلْ نا َواإْل 
 .[82]سورة األنعام:} َوََلْ يـَْلب ُسوا إ ميَاََنُم ب ظُْلم  {طالب: فضل التوحيد 

 .انتهى هذا، أول الكتاب كتاب التوحيد افتح ،ال
 .عط الشيخ نسختكأطالب: فضل التوحيد، 

 .أول الكتاب انظر ،فضل التوحيد متأخر ،اجد  ال هذا متأخر 
نَس إ الا ل يَ ْعُبُدون   َوَما َخَلْقتُ {طالب:   .}اجلْ نا َواإْل 

نَس إ الا ل يَ ْعُبُدون   َوَما َخَلْقتُ {كتاب التوحيد وقول هللا تعاىل:   .[56]سورة الذارايت: }اجلْ نا َواإْل 
 ين رقم واحد عندكم؟أ ..الثامن عشر؟ من الذي معنا يعين هل هو مرقم؟ يف النسخ اليت فيها الباب

 ...األول عندان وذكر الثاين واألولذكر اي شيخ الباب  اآلنطالب: 
 معك أنت؟ ماذا

 طالب: ............
 يعين فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب الباب األول؟

 نعم.طالب: 
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 ن؟اعندان؟ وعندهم اثن
 طالب: ........

  .ما فيه رقم لكن
 .الطبعة اليت ذكر فيها مثانية عشر ،فيها مكان للتعليقات ههذ ،وليست طبعة اي شيخ هذه أصليةطالب: 

والذي  ،على كتاب التوحيد رقم واحد والباب الثامن عشر الذي معنا بناءً  ،حَت فيه طبعات قدَية مرقمة ،ال
 فضلباب فرع من الكتاب كما يقتضيه عملهم يف األبواب الثانية، ب ليسرقمه جعله عنوااًن للكتاب كله مل ي

اجلْ نا  َوَما َخَلْقتُ {معىن أنه كتاب التوحيد وقول هللا تعاىل:  ماالباب األول، لكن  التوحيد وما يكفر من الذنوب
نَس إ الا ل يَ ْعُبُدون    ؟ألبوابوقوله على طريقة ا ،هذا رقم واحد }َواإْل 

 نعم؟ 
 .طالب: وذكر له مسائل

األوىل ته طبعالعنوان األصلي للكتاب الذي يف  ،وليس هو العنوان األصلي للكتاب ،وذكر له مسائل وحقيقته ابب
هذا العنوان، أما كتاب التوحيد  ،أتليف اإلمام إىل آخره ،هذا كتاب التوحيد الذي هو حق هللا على العبيد

بدليل أنه استدل آبايت وأحاديث على  ،فهو ترمجة من مفردات تراجم الكتاب مثل الباب الذي معنا
مساه كتااًب  وإن وهو ،على هذا يكون الرتتيب يبدأ برقم واحد؛ فختمه مبسائلو  ،الرتتيب يف سائر األبواب

ألن الذي يقرأ ابب  ؛يحتاج إىل ترمجة خاصة ومناسبة ملا ذكره حتت هذا العنوانف ،هو يف حقيقته اببف
 .أنه سقط ابب،السابع عشر وينظر النسخ اثنية الباب الثامن عشر يظن أن فيه سقطًا 

 ..........طالب: 
ألنه يف حقيقته ابب وليس  ؛واملفرتض أنه يرقم ا،مرقمً يصري ي عندان ابب الثامن عشر ذهذا ما رقمه لكن ال

 .ليس هو عنوان الكتاب ،بكتاب
 طالب: ........

مث ختمه مبسائل كسائر  ،لكن طريقته فيه كطريقته يف سائر األبواب، استدل للعنوان أببيات وأحاديث
الكتاب ال يستدل  ،ألن العنوان األصلي ال يستدل له ؛هو العنوان األصلي الكلي للكتاب األبواب، وليس

النسخة  :ولوال أنه خيشى أن يقال ،له إال من خالل مفرداته من األبواب، على كل حال األمر سهل
 .ما ُيتاج إىل تنبيه هذا ؟ما سقط ابب أو ،سقط ابب ،النسخة زائدة ،انقصة

 .. " [56]سورة القصص:} َأْحبَـْبتَ َمْن  إ نََّك ََل ََتْد ي{"ابب قول هللا تعاىل: : -ىلرمحه هللا تعا -قال
عليه الصالة –اآلية تنفي اهلداية عنه }إ نََّك ََل ََتْد ي{فهو ال يهدي  ،-صلى هللا عليه وسلم–اخلطاب للنيب 

رَاٍط ُمْسَتق يم وإ نََّك لَتَـْهد ي{ ت مثبتة ومؤكدةءمع أهنا جا -والسالم وفرق من قوله  [52:شورى]سورة ال} إىل ص 
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ها لكفرق، و  }وإ نََّك لَتَـْهد ي{وبني  }َأْحبَـْبتَ َمْن {كما عندان   }ََل ََتْد ي{ ،نفي }ََل ََتْد ي{وهو أتكيد و }إ نَّك{
َراٍط  لَتَـْهد يوإ نََّك {وتلك مؤكدات لإلثبات  ،مؤكدة، هذي مؤكدة ابلنفي املؤكدات هذه كلها للنفي إىل ص 

مع  والذي ال يفرق بني هذا وهذا يقع يف خطأ جسيم هذا الذي ال يفرق بني النفي واإلثبات، }ُمْسَتق يم
مُثا ال ُتْسأُلنا {من كبار السن يقرأ  اإمامً  وجود املؤكدات مع النفي واإلثبات يقع يف خطأ جسيم كما مسعت

مع املؤكدات كلها تدل على إثبات السؤال وهو يقرؤها على نفي  السياق }ُتْسأُلنا  مُثا ال{ }يَ ْوَمئ ٍذ َعن  الناع يم
 وهذا مثل ما عندان ،املشكلة يف جهة من اجلهات ،هو إمام ..ضالل هذا، ولوال أنه معذور جبهله ،السؤال

  .فرق بني النفي واإلثبات }إ نََّك ََل ََتْد ي{  }وإ نََّك لَتَـْهد ي{ }إ نََّك لَتَـْهد ي{
 وما املنفي من هذه اهلداية؟  ؟إًذا فما املثبت

بيد  هذه اهلداية وهذا القبول يف قلبه، هذايق والقبول، ما تستطيع أن تدخل هداية التوف }إ نََّك ََل ََتْد ي{
وإ نََّك { -عليه الصالة والسالم–وأما هداية الداللة واإلرشاد فهذه وظيفته  ،ال َيلكه أحد -جل وعال -هللا

جل  -هذا بيد هللا ،ولكن يقبلون أو ال يقبلون ،ترشدهم إىل الصراط املستقيمو يعين تدل الناس  }لَتَـْهد ي
 .-وعال

ََواق ع  النُُّجوم  * { :-جل وعال -يف قوله ُم ِب  ال أقسم وإنه  كيف يكون  [ 77-76]سورة الواقعة: }َوإ ناُه َلَقَسم  َفََل أُْقس 
 منفي؟  أمقسم؟ هو القسم مثبت ب أم ليسهل هو قسم  ،لقسم؟ ما فيه نفي وإثبات مؤكد

 طالب: ...........
مُ { البصري ما فيها نفي قراءة احلسن ههذ الم  ،والقراءة الثانية القراءات املتواترة كلها على أهنا ال ،}َفألُْقس 

من خالل  اهذه إشكاالت قد تورد اآلن شبهً  }َوإ ناُه َلَقَسم  َلْو تَ ْعَلُموَن َعظ يم{ويؤكد إثباته؟  ألف، كيف يفىن
ال  ،ملبتدعة وغريهمودخول املنحرفني واملخالفني من اطالع على وسائل االتصال والقنوات التوسع يف اال

وبعضهم  زائدة، :صلة يتحاشى أن يقول :بعضهم يقول ،وحينئذ يقال يف ال ؟سلوباأل ما ،أقسم وإنه لقسم
ن ما يف الدار م   ،وإن كانت فائدهتا من حيث املعىن أتكيد ،يعين من حيث اللفظ ،يتورع أن يقول زائدة ما

ولوال أنه  ،على كل حال هذه أمور حمسومة ومعروفة عند أهل العلم ،لتأكيد النفي ؛ن هذه زائدةأحد، م  
 .لكالم فيهاما احتيج على ايوجد من يثريها 

 ظاهر والقصة واحدة ما فيه نفي يف بعض اآلايت؟ ما منعك أن ال تسجد[ 75]سورة ص: }َما َمنَـَعَك َأن َتْسُجدَ {
وتشوش على بعض أنصاف املتعلمني فضاًل  ،يشوش هبا بعض املغرضنيقد مثل هذه األمور اليت ،شيخ  اي

 .أن تكون حاضرة يف ذهن طالب العلم ينبغي ،العوام عن
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فاهلداية  ،[52]سورة الشورى:}وإ نََّك لَتَـْهد ي{وهناك يقول:  [56]سورة القصص:} َأْحبَـْبتَ َمْن  إ نََّك ََل ََتْد ي{وهنا يقول: 
فالرسل يهدون  ،وهناك هداية الداللة واإلرشاد ،هنا غري اهلداية هناك، اهلداية هنا هداية التوفيق والقبول

َذا إ نَّ {مبعىن يدلون وأتباعهم كذلك  َي أَقْ َومُ  اْلُقْرآنَ  هََٰ قرآن وهذه اهلداية ابلنسبة لل ،[9]سورة اإلسراء: }يَ ْهد ي ل لايت  ه 
لكن  ،لكن القرآن كالم هللا الذي بيده التوفيق والقبول ،هداية داللة وإرشاد هل هي من األوىل أو الثانية

دخال إلكن  ،ه مبفرده يدل الناس ويرشدهمألن ؛هنا من اهلداية الثانية هداية الداللة واإلرشادإ :العلماء قالوا
 .-جل وعال -القبول والتوفيق هلذا الذي دل على الصراط املستقيم هذه ال َيلكها إال هللا

ألن اآلية نزلت يف أيب ؛ شكالإما فيه اشكال؟ فيه  أمفيه إشكال  [56]سورة القصص:} َأْحبَـْبتَ َمْن  إ نََّك ََل ََتْد ي{
 فكيف تكون هذه احملبة؟  ،طالب وهو كافر

 طالب: ...........
 ،وتكون للوالدين الوالد ُيب ولده ولو خالفه يف الدين ،حمبة جبلية طبيعية كما تكون ملن أحسن إليك

لكن احملبة الشرعية مقدمة عليها حبيث لو أمره  ،والولد ُيب والده ولو خالفه يف الدين حمبة طبيعية جبلية
فإذا  ،«فال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق» -عليه الصالة والسالم–هللا وأوامر الرسول  أوامر أبوه مبا خيالف

لكن إذا قدمه وصار حمبة  ،هذه احملبة جبلية وطبيعية ما تضر :قدم طاعة هللا تعاىل على طاعة والده نقول
﴿ُقْل إ ْن حينئذ يتضرر، تضره هذه احملبة وتقدمي هذه احملبة و هذه احملبة اجلبلية على الشرعية وقدم  ،شرعية

ريَُتُكْم َوأَْمَوال  اْقرَتَفْ ُتُموَها َوجت َارَة  ختَْ  َشْوَن َكَساَدَها َوَمَساك ُن َكاَن َآاَبؤُُكْم َوأَبْ َناؤُُكْم َوإ ْخَواُنُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعش 
  .إىل آخره [24سورة التوبة: ] تَ ْرَضْوهَنَا َأَحبا إ لَْيُكْم﴾

جبلية طبيعية ال تؤثر يف احملبة الشرعية إال إذا ن هذه احملبة إ :قلنا [56]سورة القصص:} َأْحبَـْبتَ َمْن  إ نََّك ََل ََتْد ي{
 ،وقد أحسن إليه ،أبيه صنووهو  -عليه الصالة والسالم–طالب عم الرسول  وال شك أن أاب ،قدمت عليها

عليه –وبذل نفسه وماله دون الدعوة ودون النيب  ،ودافع عنه بكل ما يستطيع ،وأعانه على نشر دعوته
تزداد هبذه األشياء،  ،فاحملبة اجلبلية طبيعية هي موجودة يف األصل تزداد هبذه األمور ،-الصالة والسالم

وبغض من أساء إليها، لكن يبقى احملك إذا تعارضت هذه احملبة  ،جبلت النفوس على حب من أحسن إليها
من كان، وحمبة هللا ورسوله  ايقدم حمبة هللا ورسوله على حمبة غريه كائنً  ؟مع ما ُيبه هللا ورسوله، من يقدم

 .من كان اتكون بطاعتهما وتقدمي األوامر والنواهي على قول كل أحد كائنً 
 ....طالب: .......

 .على من احملبةأاملودة  نعمون، يوادِّ ، دونيواالشيخ: 
 طالب: ...........
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ل ق  ل ك م  م ن   قد يقول قائل تماًما في اآلية األولى في الزوجة الكافرة من أهل الكتاب م ن  آ ي ات ه  أ ن  خ  ﴿و 
م ًة﴾ ر ح  ًة و  د  ل  ب ي ن ك م  م و  ع  ا و ج  ن وا إ ل ي ه  ك  و اجًا ل ت س  ز  م    ك   [21]سورة الروم: أ ن ف س 

املقصود أن كل هذه األمور اجلبلية ال تعارض هبا الشرعية، واألمور اجلبلية اليت جبل عليها الناس فطرهم هللا 
يعين كوهنا تكون فاضلة أو مفضولة يف يوم من  ،مقاومتها ونعليها وجبلهم وطبعهم عليها هذه ال يستطيع

: "إنك  -رضي هللا عنه-كما قال عمر   ،إَيانه صارت مفضولةزاد وإذا  ،األايم جتدها عند شخص فاضلة
أعم من أن  "يف الصحيح" ،قال: ومن نفسي« بل ومن نفسك اي عمر :قال»ألحب إيلا من كل شيء إال من نفسي 

 ،ألهنا أتيت وترد يف كالم أهل العلم أحياانً  ؛يكون صحيح البخاري أو صحيح مسلم فقط أو الصحيحن مًعا
وموجود يف كتاب صحيح أو يف  ،املهم أن احلديث صحيح ،وأحيااًن على مسلم ،تطلق على البخاري

 .الصحيحني أيًضا كما هنا احلديث متفق عليه
وسعيد ، اجلمهور يفتحون الياء مسياب ،أو املسيِّ ب؟ اجلمهور يفتحوهنا "سيابامليف الصحيح عن ابن " 

هذا العبد الصاحل  يتورعون من دخوهلم يف هذه الدعوة من ن، فالذينفسه يقول: سياب هللا من سياب أيب
 ،ب اإلمام العلم املشهور أعلم التابعني فيما يقوله اإلمام أمحد وغريهوهو سعيد بن املسيِّ   ،باملسيِّ   :يقولون

رضي  -مر عمرألنه ورد فيه نص يف صحيح مسلم، وأُ  ؛مفضل عند الكثري ..وإن كان أويس القرين أفضل
وأما ابن  ،مما يدل على فضله ،هو من التابعنيو  ،على فضله وجاللته أن يطلب منه أن يستغفر له -هللا عنه

عبد الرب وغريه،  ابن ومراسيله أقوى املراسيل فيما ذكره أهل العلم ،ب فهو أعلم التابعني قاطبةاملسيِّ  
 ،ب عندان حسن، وهو أحد الفقهاء السبعةلته املشهورة قال: وإرسال املسيِّ  يف رسا -رمحه هللا -والشافعي

  .فقهاء املدينة السبعة
م      َسع يد  أبُو َبْكٍر ُسَلْيَماُن َخار َجه  َفُخذُهْم ُعَبيُد هللا  ع ْرَوُة قَاس 

أربع وتسعني بعد التسعني قالوا سنة أربع  يف لكن هذا قول األكثر، مات ،سبعة مع أنه خمتلف يف السابع
مسوها سنة الفقهاء كما نسمي  ،الفقهاء السبعة غالبهم ماتوا يف هذه السنة ،نة الفقهاءسوهي  ،وتسعني

 .وهللا املستعان ،هل العلمأمجع غفري من مات فيها  ،علماءئة وعشرين سنة الاوأربع م األفً  ،سنة عشرين
املخزومي وأبوه أسلم بعد هذه القصة وجده  نن أو حزَ املسيِّب بن حزم بن حزْ  "عن ابن املسيب عن أبيه"

أن يغريه إىل أشار عليه  ،ن يقابله السهل امسه حزْ ريبتغي -صلى هللا عليه وسلم–وأمر النيب  ،مسلم أيًضا
توجيهه يد: فما زالت فينا احلزونة، بشؤم خمالفة يقول سع ،يغري امسه نأ فما قبل ،أالسهل يوط :سهل فقال

لكن من ابب األدب أن يتسمى اإلنسان  ،ألجل أن يلزم بتغريه احمرمً  اوليس امسً  ..-عليه الصالة والسالم–
  .امسًا له معىن غري الئق ابنهأو يسمي 
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ألنه إذا حضرت  ؛امقدماهت وأ احضرت عالماهت :حضرت قالوا "طالب الوفاة ملا حضرت أاب :عن أبيه قال"
هذا ما تنفعه [ 18]سورة النساء: }قَاَل إ ين ِّ تُ ْبُت اآْلنَ  َحَضَر َأَحَدُهُم اْلَمْوتُ إ َذا  َحَتاَٰ {انتهت املهلة  ،ما نفعت الوفاة

إمنا هو حضور  ،حضور الوفاة ،ليس املراد حضور املوت :ولذلك قال أهل العلم ،إذا حضر ما ينفع
َينع من بعض  اخموفً  ااملريض مرضً  ،املقدمات، يعين لو أن شخًصا قرر األطباء أنه ال أمل يف بقائه وعقله اتم

ألن هذا وإن كان مع  ا؛وإن كان جمذومً  ،لكن توبته صحيحة ،وال ينفذ طالقه ،التصرفات اليت تضر ابلوارث
لكنه مظنون توبته صحيحة ما مل حتضر الوفاة  ،أطباء أنه ال مهلة له وال بقاء له إال أايم أو مدة يسريةجزم 

لفرق بينها وبني ا ما "طالب الوفاة حضرت أاب"انتهت وهنا يقول:  ،ال تنفع التوبة حينئذٍ  ،نفسها ويغرغر
 فيه فرق؟ [ 18]سورة النساء: }قَاَل إ ين ِّ تُ ْبُت اآْلنَ  إ َذا َحَضَر َأَحَدُهُم اْلَمْوتُ  َحَتاَٰ {: -جل وعال -قول هللا

 ..طالب:..........
 الفرق؟  ما

الفرق  ماوهذا حضر املوت  ،هذاك حضرت الوفاة ،ما عليك من كالم الناس ،اآلية على اآلية أنت طبق
 ؟ فيه فرق؟ابينهم

 ..طالب:..........
 [18]سورة النساء: }إ َذا َحَضَر َأَحَدُهُم اْلَمْوتُ  َحَتاَٰ { "طالب الوفاة حضرت أاب"الفرق  ما :ال أان أقول

 ....طالب: .......
 املوت فيه فرق؟ أوكلهم حضروا الوفاة   ا؟الفرق بينهم ما ،هذي وفاة وهذاك موت

 ؟ما هو
 ي هنا؟ذال

 ..طالب:..........
كل هذا جرده   ،وهذا غري مقبول ،أن هذا مقبول التوبةد املوضوع من كالم أهل العلم واستحضار جرِّ  أان أ ،ال

 فيه فرق بني النصني؟ ،أنت انظر إىل النص
 طالب: ...........

ال إله  :قل اي عمي» :له قالوهذا حضرته الوفاة  ،إين تبت اآلن :هذاك حضرت أبحدهم الوفاة قال ..نزل
 ؟الوفاة هي املوت ؟فرق اما فيه بينهمالفرق؟  ما «إال هللا

ألصلي؟ من الذي احلديث ا ،لفظالذا هب ليستقول مروي ابملعىن؟  تريد أنعندان نص اثبت يف الصحيحني  
 طالب الوفاة؟  حضرت أاب :قال هنا
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، لكن هل َيكن أن يعرب بغري هذا واملسيب يعرف -جل وعال -وهناك الذي قاله هللا ،ب الذي قالهاملسيِّ  
قالوا: هم  ،يطبق الكالم على الواقع، العلماء ما نظروا إىل هذا أن يعرفو  ،قحاحهموهو من أ ،لغة العرب

 .ما حضر املوت نفسه ،حضرت املقدمات والعالمات :من ابب اجلمع بني اآلية واحلديث أن يقال
 طالب: ...........

وعلى  -عليه الصالة والسالم–ملا له من يد على النيب  ؛يقول هذا خاص أبيب طالب هم من:نعم، ومن
ال إله إال هللا ما ُيتاج عنه تنفعه، وهنا ملا  :ألنه لو حضرت املقدمات ما حضرت الوفاة وقال ؛دعوته

ال إله إال هللا قبل أن َيوت  قل: »ُياج قال:  -عليه الصالة والسالم–كن النيب ل ،فاة احتمال أن ال تنفعهحضرته الو 

 .هذا خاص :فقالوا «كلمة أحاج لك هبا عند هللا
 ..طالب: ........

ترى عالمات  و،لكنه مريض احتمال أن يصح ،حضرته الوفاة هذاك مات ابلفعل ،هذاك مريض ما يلزم
والعامة الذين ُيضرون احملتضرين يعرفوهنا وَييزوهنا خبالف ما  ،االحتضار املؤكدة يعرفها أهل العلم وذكروها

ويوقع عليها ثالثة أطباء ويتربعون أبعضائه وهو ما  ،يقررون أنه انتهى ووفاة طبيعيةو يزعمه بعض األطباء 
  .عددةكم واحد صحى بعد التقرير صحى يف وقائع مت  ،مات

 أموامسه عمر  "أمية املخزومي وأبو جهلأيب وعنده عبد هللا بن  -صلى هللا عليه وسلم–رسول هللا  جاءه"
ومها من بين خمزوم  ،وألصحابه ولدينه -عليه الصالة والسالم–عمرو؟ رأس الكفر والضالل والعداوة حملمد 

ن إ :قالوا "فقاال له"ُيتمل أن املسيب حضر أيًضا مع االثنني مع أن الذي خاطبه اثنان  :قال بعضهم
ولو كان فيه واسطة لبينه كان ينقل عن  "ملا حضرت" ألن وصف القصة من قرب يقول: ؛املسيب حضر

  .وهو أيًضا من بين خمزوم منهم كاالثنني ،غريه
 كالم؟   أمبدل من ال إله إال هللا كلمة ال إله إال هللا كلمة؟  "«ال إله إال هللا كلمة :اي عم قل» :فقال له"

 .كلمة أحاج هبا لك عند هللا  :كلمة اإلخالص كلمة التوحيد وهنا يقول
 حتفظ األلفية؟ 
 نعم 

َا َكالُم َقْد يُ َؤمْ  وك ْلَمة    هب 
 عشر صفحات، أصدق كلمة قاهلا شاعر قول لبيد  ،تقول ألقى كلمة؟ ممكن تكون مخس صفحات ألست

 َأاَل ُكلا َما َخال هللا اَبط لُ 
 .ميله هباويست يستثري فيه هذه القرابة «اي عم»طالب مع أنه كافر، قال:  اي أاب :ما قال «اي عم»
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 علي اي أاب فالن اي أاب فالن اي أاب كافر فبعض الناس ينادي عمه اي أابوإذا كان هذا مع   ،وهذا عني األدب
اي  :ما قال «اي عم»فينادى مبا فيه داللة على القرب  ،ألن عم الرجل صنو أبيه ؛صاحل، هذا ليس من األدب

 «ال إله إال هللا :قل اي عم»يعين مثله  ،وعم الرجل صنو أبيه ،لكنه عمه ،وهو مشهور أبيب طالب ،طالب أاب
 .«كلمة أحاج لك هبا عند هللا»ال معبود حبق إال هللا 

عليه الصالة -مه لكن مقا ،حضرته الوفاة ألنه ؛يستدل هبا بعضهم على أهنا ما نفعته ،أخاصم :أحاج 
لكن جاء يف سورة النساء  ،جتعله ُياج وجيادل -جل وعال -يب طالب منه ومنزلته عند ربهأومقام  -والسالم

يمًا﴾ نْ َيا َفَمْن جُيَاد ُل اَّللاَ ﴿َها   ،[105]سورة النساء: ﴿َواَل َتُكْن ل ْلَخائ ن نَي َخص  ُهْم يف  احْلََياة  الدُّ أَنْ ُتْم َهُؤاَلء  َجاَدْلُتْم َعن ْ
ُهْم يَ ْوَم اْلق َياَمة ﴾ قيل له مثل هذا  -عليه الصالة والسالم–ن غريه مهذا لو كان الكالم  [109]سورة النساء: َعن ْ

بل  ،أوحي إليه من ربه وال عوتب على ذلكيبلغ ما هو و  -عليه الصالة والسالم–لكن الرسول  ،الكالم
 -عليه الصالة والسالم–ما عوتب على هذا الكالم وهو من املعصوم  ،فيما بعد االستغفارعوتب على 

طالب  حضرت أاب :وأن قوهلم ،مل يستفد منها :من قالهذا قلنا يستدل به  «كلمة أحاج لك هبا عند هللا»
يريد أن ولذلك  ،ما تنفعه [18]سورة النساء: }إ َذا َحَضَر َأَحَدُهُم اْلَمْوتُ  َتاَٰ حَ {الوفاة مثل ما جاء يف آية النساء 

قاال  أمية وأبو جهل أيب عبد هللا بن"فقاال له"  ،ادلة واحملاجةاجملولعلها تنفع هذه  ،جيادل وُياج وخياصم
أبو طالب أعاد عليه  ،دين الكرباء واألشياخ ،عن ملة أبيك" ؟ملة عبد املطلب غب عنأتر أليب طالب: "

 ؛هللا حسن اخلتامونسأل  ،نسأل هللا العافية ،أعادا عليه الكالم يف النهايةف -عليه الصالة والسالم–النيب 
 الوإ ،هو على ملة عبد املطلب"هو على ملة عبد املطلب"  :قال يف النهايةزع أو اخلرع ال يوصف ابجل هنأل
ومن قرب، تسع وعاصره وعاش معه طوياًل  -ة والسالمعليه الصال–عنده علم ويقني من صحة دينهف

تسعة  -عليه الصالة والسالم–وزايدة، مات وعمر النيب  -عليه الصالة والسالم–سنوات عاش مع النيب
 .نسأل هللا العافية ،وماتت خدجية بعده بثمانية أايم ،وأربعون عاًما وأشهر

هو على ملة عبد  ،هو على ملة عبد املطلب :ال إله إال هللا وقال :أن يقول رفة أىبيعين مع اليقني واملع 
هذا و  ،يناقضها ما قالابحلق عن النطق ابلشهادة؟ هنا واملعرفة التامة  واالعرتافهل يكفي اليقني  ،املطلب

يف  وقر اإلَيان ،ليس عنده أدىن تردد ،وال عنده أدىن تردد ،ظاهر وواضح، لكن لو واحد وقر اإلَيان يف قلبه
نقول؟ يف أحكام الدنيا هو على   ماذا ،املنية قبل ذلك هليلقنه الشهادة فحضرت ؛فذهب إىل شيخ ،قلبه

هذا ما  «ال إله إال هللا :أمرت أن أقاتل الناس حَت يقولوا»يقول:  -عليه الصالة والسالم–ألن النيب ؛كفره
نه دخل أب يتواله، وإن كان بعضهم جيزم اهللفيف اآلخرة فهو يف أحكام الدنيا كافر، وأما  ،ال إله إال هللا :قال

 .يف اإلسالم ال سيما إذا نطق بذلك بغري النطق ابلشهادة
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وقر اإلَيان  ،يل زميل نصراين يف اجلامعة :وهذه مسألة سئلت عنها قبل ثالثني سنة من شخص أفريقي يقول
ابقي على الصالة  :فقال الشيخ ا إىل الشيخفذهبن ،نذهب إىل الشيخ فالن :فقلت ،وأراد أن يسلم ،يف قلبه

سائل نظرية مب ليسناك إطالق انر فقتل، يعين ه نتوضأ ونصلي ونلقنك، خرجا من عنده فإذا بهربع ساعة 
ألنه أخرب زميله أنه وقر  ؛هذا مؤمن مسلم :مسائل عملية، الغزايل يف اإلحياء وبعض أهل العلم يقولون

ال إله  :ه ما قالما يكفي أن ،هو على ملة عبد املطلب ،لكن الذي عندان جاء ابلنقيض ،اإلسالم يف قلبه
وإن ألف بعضهم  ،ما يدخل وال ابخلالف الضعيف الذي ذكر من بعض أهل العلم ،نطق ابلنقيض ،إال هللا

النسب  ةسلسلمن  ِبَيان عبد املطلب ومن فوقه :الوابل ق هذا، إَيان أيب طالب هذا عند الرافضة معروف
 يعين إذا قالوا ِبَيان أيب طالب الذي قال: -عليه الصالة والسالم–النيب نسب

نا د يَن حُمَماٍد    م ْن َخري  أَْداَين  الرَب ياة  د يًنا  َوَلَقْد َعل ْمُت أبَ 
 من وهو ،أمحد زيين دحالن مفيت الشافعية مبكة ؟هو على ملة عبد املطلب، :فماذا عمن فوقه مع أنه قال

من أعداء دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب، صنف يف إَيان أيب طالب مع وجود  ،أعداء الدعوة السلفية
  .هذه النصوص الصرُية الصحيحة

هو ال إله إال هللا"  :وأىب أن يقول فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد املطلب ،"هو على ملة عبد املطلب
لكن الرواة من ابب  ،أان على ملة عبد املطلب : رواية أمحدعلى ملة عبد املطلب يف األصل جاءت يف

بدل أن ينسب إىل  ،يغريون ما ال يغري املعىناألدب يف العبارة مع أنفسهم يف مثل هذا احلال أو مع غريهم 
ولو كان انقاًل، ولو كان انقاًل  ،ألهنا كفر ؛فال يريد أن يقول هذه الكلمة ،أان على ملة عبد املطلب :نفسه

هو على ملة عبد املطلب، وال شك أن هذا من حسن التعبري واألسلوب وهذا مطلوب  :عن غريه فيقول
أان على ملة عبد املطلب، وهذا ينبغي أن يكون يف مجيع اخلطاابت عن  :جاء يف رواية عن اإلمام أمحد

مما ال يليق به فإنه يغريه  .. أوكانمما  لنفس أو إىل غريه النفس أو عن الغري إذا كان هناك شيء ينسب إىل ا
إال إذا كان هذا اللفظ  ؟هو على ملة عبد املطلب :من الذي قال ..هذا معلوم هو على ،مبا ال يغري املعىن

قال: اي رسول هللا  -عليه الصالة والسالم–احلكم، جاء ماعز إىل النيب  بهيرتتب عليه حكم شرعي يتغري 
فلو قال أحد  ،ألنه يف اإلقرار ابلزان البد من التصريح ؛إين زنيت :" مث الرواة كلهم يقولون يف اللفظإين زنيت

 ابد أن يقر إقرارً  الو  ،منسوب إىل غريه وأن الزان ،هم أن هذا من كالم ماعزلظن بعض "أنه زىن" :الرواة
 ؟عليه من األحكام يرتتب فماذاألنه يرتتب عليه رجم، وهذا انتهى ومات  ؛صرًُيا صحيًحا

 طالب: ..............
ن املتكلم به بعد فرعون أان ربكم إ :يقول نه قدإ :يقال لكن هل يلتبس بشيء؟ هل ،، نقل كالم الكفارنعم

 األعلى؟ من املتكلم؟
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 ..طالب:..........
يب اإلشكال يف أ ليسقل االذي نقل لنا الكالم، الكالم يف الن ،خل كالم فرعون معروف ،ال عقب فرعون 

هو على ملة عبد املطلب، يف القرآن  :النقلة قالوابو طالب قال: أان على ملة عبد املطلب، لكن أطالب، 
 .ألنه يكشف حاله ويوضحه ؛ما يلتبس

جل  -ملاذا؟ ألنه يعرف أهنا تثبت األلوهية هلل ال إله إال هللا" :وأىب أن يقول "هو على ملة عبد املطلب
قولوا ال إله إال هللا قالوا:  -عليه الصالة والسالم–م النيب ولذلك ملا قال هل ،وتنفي ألوهية ما عداه ،-وعال

ولذلك سيأيت يف  ،ال إله إال هللا :أبو طالب فهم ورفض أن يقول ،أجعل اآلهلة إله واحًدا؟ فهم يفهمون
 ،كلمة التوحيد  ،لم منه أبصل اإلسالمأعنعم فقبح هللا من أبو جهل  ،فقبح هللا :املسائل كالم الشيخ يقول

ال  :ويشرك الشرك األكرب ويقول ،وفالانً  يدعو فالانً  ،وهذا مع األسف موجود يف كثري من أقطار املسلمني
 .نسأل هللا العافية ،إله إال هللا، ويزعم أن الويل الذي يدعوه ويرجوه وخيافه بيده تدبري الكون

كالم كثري للصوفية من هذا النوع السيما   ،هذا كالم صريح صحيح مدون يف الكتب على ألسنة مؤلفيها 
ومع ذلك جتده  ،ويتصرفون يف مجيع املخلوقات ،ويدبرون الكون ،الغالة منهم يزعمون أهنم يعلمون الغيب

مع وهذه البيئة فصارت عندهم وسبب ذلك أهنم عاشوا على هذه احلالة ويف هذا اجملت ،ال إله إال هللا :يقول
 .ويزاولون ما يناقضها نسأل هللا العافية ،ال إله إال هللا :عادة يقولون

َما َكاَن }: -عز وجل -فأنزل هللا «عنك ألستغفرن لك ما مل أنه» :-صلى هللا عليه وسلم–لنيب قال اف"
 " [113]سورة التوبة: ل ْلُمْشر ك نَي{ َأن َيْستَـْغف ُرواْ َوالاذ يَن آَمُنواْ  ل لنَّب  ِّ 

فأنزل: يعين ترتيب الالحق على السابق وعطفه ابلفاء يفهم  :قوله ؟مدنية واآلية يف املدينة أمالقصة يف مكة 
النازل ن يتعدد السبب و أوالعلماء جييزون  ،منه أنه نزلت بسبب هذه القصة، مع أهنا نزلت ألكثر من سبب

هنا إولذلك قالوا يف قصة اللعان  ،ينزل ما يبني أو ما يناسب هذه األسبابمث كثرية   سباابً أفيتعقب  ،واحد
وكلها "فأنزل هللا" بسبب هالل بن  ..هنا نزلت بسببإ :ومنهم من يقول ،نزلت بسبب عوَير العجالين

مه فلم أل أن يستغفر -عليه الصالة والسالم–وال َينع أن تكون نزلت بسبب االثنني، واستأذن النيب  ،أمية
استغفر ألبيه  ،ستغفر ألبيهلياستأذن  -عليه السالم–له، وزارها، وإبراهيم  ذنأُ واستأذن أن يزورها ف ،يؤذن

ن االستغفار ملن ال يستحق اعتداء يف أو  ،لتحسم االستغفار كله ؛ولكن نزلت اآليةعن موعدة وعدها إايه، 
]سورة  ل ْلُمْشر ك نَي{ َأن َيْستَـْغف ُرواْ َوالاذ يَن آَمُنواْ  َكاَن ل لنَّب  ِّ َما  }الدعاء، تستغفر لكافر هذا اعتداء يف الدعاء 

 .[ 113التوبة:
وم جرجي زيدان ُيصل مثل هذا حاملر  :املرحوم، يقول :زيدان قال ياملنفلوطي يف النظرات ملا رثى جرج

 .الناسحينما يقضى على الوالء والرباء ومتات هذه الشعرية العظيمة يف نفوس 
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 َك الرَبَاء م ْن ُكلِّ  َغاٍو َوآمث ٍ اَوَما الدِّ يُن إ ال احُلبُّ َوالبُ ْغُض َوالَوالء   َكذ
أو مسع  اإذا رأى فاسقً  ظتمع يكاد اإلنسان يتميز من الغييف أول العمر عشنا يف جم ،وال يعين هذا االعتداء

 أو ضربه سطى على أحد الكن ما نعرف واحدً  ،يبغضوهنم بقدر ما عندهم من االحنراف ،بكافر فعل كذا
ذا هذا البغض وهذا التناحر وكو  العدوان أن كل ظنونوهم ي ،ن االعتداء شيء اثنٍ أل ؛ًئاأو شتمه أو فعل شي

به من أجل التعايش السلمي على ما يزعمون، حنن عشنا الوالء والرباء قبل  وابدؤ ولذلك  ،سببه الوالء والرباء
 ،ومع ذلك ما حصل اعتداء من أحد على أحد، فالشرح حاكم هذه مسألة ،ة على أشدهثالثني وأربعني سن

 .جرجي زيداناملرحوم ، وهذه مسألة
حاكم بلد مسلم  ،سحاق رابنيإسحاق رابني متىن أن َيوت مثل موتة إالذين ماتوا ملا قتل  واحد من احلكام 

  .هللا املستعان ،يهودي ومؤذٍ نه إ ،هم ينحرفون ؟يقال لكن مثل هذا ،ما عاش بعده طويالً 
يقول  [56]سورة القصص:} َأْحبَـْبَت َوَلك نَّ هللَا يـَْهد ي َمْن َيَشاء َمنْ  إ نََّك ََل ََتْد ي{وأنزل هللا يف أيب طالب "

 فيه مسائل: -رمحه هللا -الشيخ
عرفنا أن املراد ابهلداية هداية التوفيق  "[56]سورة القصص:} َأْحبَـْبتَ َمْن  يإ نََّك ََل ََتْد  {األوىل / تفسري قوله: 

 .والقبول
عليه –ألن النيب ؛ "[113]سورة التوبة: ل ْلُمْشر ك نَي{ َأن َيْستَـْغف ُرواْ َوالاذ يَن آَمُنواْ  َما َكاَن ل لنَّب  ِّ }الثانية / تفسري قوله: "

 .جاء النهيف «عنك ما مل أنه»توكيد،  «ألستغفرن لك» «ألستغفرن لك» قال: -الصالة والسالم
أصل اإلسالم وأصل األصول كلمة التوحيد، البد من معرفتها  "/ وهي املسألة الكبرية من املسائل الثالثة"

كما حصل لكثري من   ،ال يشعرهو ال يقع اإلنسان فيما يناقضها و ئل ؛معرفة ما يناقضهاو والعمل مبقتضاها 
  .ألهنا تتعلق ابألصل ؛املسلمني، وهي املسألة الكبرية

 .-جل وعال -يعين التفسري الصحيح ال معبود حبق أو حق إال هللا "«قل ال إله إال هللا » :تفسري قوله"
ال صانع إال هللا أو ال خالق أو ال رازق إال هللا، املقصود أهنم  :من يقول "خبالف ما عليه من يدعي العلم"

ما  ؟طالب أن يقوهلا؟ أو أبو جهل أو غريه وبتوحيد الربوبية أيىب أبذا فسرت إ ،يفسروهنا بتوحيد الربوبية
 .ألهنم يقرون بتوحيد الربوبية ؛أيبون قوهلا، يقولوهنا

توحيد الربوبية  ،ال صانع إال هللا، أو ال خالق إال هللا :" من املتكلمني قالوا"خبالف ما عليه من يدعي العلم
عليه من يدعي ما خبالف على توحيد األلوهية، " -عليه الصالة والسالم–وقاتلهم النيب  ،يقر به املشركون

 ."العلم
أمية وكذلك سائر  أيب وعبد هللا بن املدعو أبو طالب إىل قوهلا وأبو جهل "جهل ومن معه الرابعة / أن أاب"

ودخل يف  ،ت عليهم علومودخل ،ألن املسلمني طرأ عليهم ما طرأ ؛الكفار الذين يعرفون معاين الكالم
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فصار خيفى عليهم كثري من أمور الدين، لكن  ،اإلسالم من اآلفاق واألقطار اليت هي بعيدة عن معرفة العربية
 .طاب، ويفهمونه على وجههالعرب األقحاح إذا خوطبوا يعرفون اخل

من الرجل؟ أبو  "للرجل إذ قال -صلى هللا عليه وسلم–يعرفون مراد النيب جهل ومن معه  / أن أاب "الرابعة 
إله واحًدا؟ دل على أهنم  -ااستنكارً  -أجعل اآلهلة :ملا قاهلا للمشركني قالوا «قل ال إله إال هللا » طالب

  ."فقبح هللا من أبو جهل أعلم منه أبصل اإلسالم"يعرفوهنا 
 طالب: ..........

 ين؟أ
 .خيالف لكن فيها زايدةا م نعم

غري موجود؟ موجود يف  أمهذا موجود يف املسلمني  "أعلم منه أبصل اإلسالمفقبح هللا من أبو جهل " 
ويف الرحالت  ،يف كتب تراجم الصوفية واألولية على ما يزعمون أمور مهولة ..بعض من يدعي الوالية من

 ويقدم ،يعين يزور من تدعى فيهم الوالية ،شاهد على ذلك رحلة ابن بطوطةأكرب و  ،اليت يدوهنا أهل العلم
  .اجللد امور يقشعر منهأب ويتكلم ،أشياء هلم

 طالب: .............
ال خالق إال هللا، كالم  ،ال خالق إال هللا :قالو من يقول بتوحيد األلوهية يش؟ إذا قصر وإال إذا قاهلا أ ،ال

أنت تفرق بني من يعرف عنه احلق ويتكلم مبا يدل  ،غري صحيحفلكن أن يكون هو املقصود هبا  ،صحيح
روحي  ،والذي نفسي بيده :لو قال ابن القيم مثاًل أو شيخ اإلسالم يعينعليه أو بالزمه ما يضره هذا، 

إن شيخ اإلسالم قاهلا فرارًا من إثبات الصفة؟ كالم صحيح ما فيه أحد روحه يف غري تصرف  :بتصرفه نقول
هذا يفر من إثبات صفة اليد  ،ال :فالن مثل النووي وغريه نقولا يقوهلا فالن و ، لكن مل-جل وعال -هللا
إثبات الصفة هذا ألن املقصود  ؛يعين فرق بني هذا وهذا، وال يسمى هذا الكيل مبكيالني، -جل وعال -هلل

 ،صحيح :ال خالق إال هللا قلنا :قول ما يناقضها إذا قال من يقول ِبثبات توحيد األلوهيةيوال  ،يثبت الصفة
 .لكن ليس املقصود بكلمة التوحيد

ده "   ."ومبالغته يف إسالم عمه"وحرصه "  -صلى هللا عليه وسلم–اخلامسة / ج 
، وينبغي أن هذا يف اجلملة «ومن دل على خري فله مثل أجر فاعله» ،أواًل ألنه ُيب إسالم الناس كلهم

كلهم أن يسلموا ويدخلوا يف اإلسالم ويسعى يف ذلك ليحصل على   سناليتمىن ل ،املسلم يكون هذا خلق
 تريد أنأجورهم، لكن إذا كان هذا املدعو له فضل عليه كأب أو ابن أو أخ أو قريب أو حمسن إليك 

  .يتضافر فيه الشرع مع اجلبلة أمر حترص أكثر هذا
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انتهينا  ،أبو طالب؟ ال أم" يعين كالم صحيح؟ أسالفهو د على من زعم إسالم عبد املطلب السادسة / الر "
زعموا  ومعرفته ابلدين -الصالة والسالم عليه–بياته ودفاعه عن النيب أبطالب زعموا إسالمه وأتوا  من أيب
صنف فيه مصنفات، لكن إسالم عبد املطلب وأسالفه، من أين يرد عليهم؟ هو أنه  رفناع ،عليهم دذلك ورُ 

 :ما قال -عليه الصالة والسالم-و كان عبد املطلب مسلًما نعم ملا قال النيبول ،على ملة عبد املطلب
 .معروف من السياق أنه ما أسلم «ألستغفرن لك»
  ."اسغفر له -صلى هللا عليه وسلم–السابعة / كونه "

 طالب: ............
هو على ملة عبد  :أخذان من قوله -جل وعال -من فوقه أصاًل أهل داينته اليت هي الشرك ابهلل ،نعم

هو على ملة عبد  :قالو  «ال إله إال هللا» :ورفض أن يقول -عليه الصالة والسالم–املطلب وما قبلها النيب 
لكنه  ،يعين استجاب .هلل احلمد -عليه الصالة والسالم–قال الرسول لعبد املطلب مسلم  أناملطلب، لو 

فدل على أن عبد املطلب ليس مبسلم وال أسالفه الذين  ،ال إله إال هللا :ورفض أن يقول ،التحق بغري مسلم
يوجد فيهم  .يف صحيح مسلم «إن أيب وأابك يف النار» :-عليه الصالة والسالم–ولذا قال النيب  ،من قبله

وأوجد األصنام  ،سيب السوائببن حلي الذي  يعين قبل عمرو ،بن نوفل قلة على ملة إبراهيم منهم ورقة
 .-يه السالمعل-على دين إبراهيم 

 طالب: .........
 .هم قبل عصره نيذال ال أسالفه ال

يعين إذا [ 48]سورة النساء: }إ نَّ اَّللََّ ََل يـَْغف ُر َأن ُيْشَرَك ب ه  {استغفر له"  -صلى هللا عليه وسلم–"السابعة / كونه 
 َما َكاَن ل لنَّب  ِّ }: -جل وعال -يف قوله "بل هني عن ذلك" ،املسألة للشرك انتهى فلم يغفر له توصل

بل " -عليه الصالة والسالم–وهني عن االستغفار ألمه  ،[113]سورة التوبة: ل ْلُمْشر ك نَي{ َأن َيْستَـْغف ُرواْ َوالاذ يَن آَمُنواْ 
 ."هني عن ذلك

ال إله إال هللا؟ اجللساء أبو جهل  :لذي منعه أن يقولا " ماالثامنة / مضرة أصحاب السوء على اإلنسان"
فقبح هللا من أبو جهل أعلم منه أبصل يعين هناك قال: "مضرة اصحاب السوء على اإلنسان" ومن معه "

صار يعرف معىن ال إله إال هللا ويقول  ،سلم يعين فيما بعدأألنه  ؛أمية أيب عبد هللا بنو  :" ما قالاإلسالم
 .وأما عبد هللا بن أمية واملسيب كلهم أسلموا ،لكن أبو جهل مات على كفره ،بال إله إال هللا

" يعني وقفوا في طريقه أن يقول ال إله إال هللا ينجو بها من عذاب "الثامنة / مضرة أصحاب السوء على اإلنسان
جلساء السوء،  في النار بسبب امخلدً  اأعظم من هذا الضرر؟ ال أعظم من هذا الضرر أن يكون خالدً  ما ،هللا

وأن يصحب األخيار بنفسه وبمن  ،ترغب عن ملة عبد المطلب؟ ولذلك على اإلنسان أن ينفر من جلساء السوءأ
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 ،جليس السوء كنافخ الكيربوالجليس الصالح والجليس السوء جاء التمثيل  ،ويوجه الناس إلى ذلك ،تحت يده
 ،كحامل المسكبخالف الجليس الصالح  ،أو تشم ريحة نتنة ،أو يحرق ثيابك ،إما أن يحرقك ،نسأل هللا العافية

ف النتاج لما كثر أصحاب السوء في المجتمعات وفي المحافل في مضرة أصحاب السوء على اإلنسان ش
عندهم ال ما عندهم شيء من المالهي و  اتجد البيت محافظً  ،سواء كانوا بنين أو بنات وكذا المدارس والجامعات

بسبب  ؛ثم يخرج من بيتهم من يخرج ،واألم كذلك ،صاحب صيام وقيام اواألب صالحً  ،شيء مما يغضب هللا
ين   جلساء السوء، فعلى اإلنسان أن يحرص أن يصحب نفسه ومن تحت يده األخيار ك  م ع  ال ذ  س  ب ر  ن ف  ﴿و اص 

 ﴾ ي   اة  و ال ع ش  م  ب ال غ د  ب ه  ع ون  ر   .[28]سورة الكهف:ي د 
يعني خفيفة  ،أو مجالسة أصحاب السوء فيها طرائف ونكت وهمز ولمز وغيبة وما أشبه ذلكصحيح أن صحبة  

، كثير من الناس مملة إال من يسرها هللا له ،يا فالن أواستغفار واقر  وتهليل تسبيحبينما األخيار فيها  ،على النفس
 ،هذا ثقيل ،حديثين بدقيقة واحدةأو  ا،يقرأ حديثً  ماذايحد  بعد صالة العصر طلعوا، ثقيلة وهو إذا فتح اإلمام 

على مستوى األمم جلساء السوء كيف وصلت مضرتهم إلى  ،فرادهذا على مستوى األف ،لكن العاقبة حميدة
النتيجة؟ حمل الناس على القول بخلق  مان اد جليس للمأمو ؤ ، أحمد بن أبي دالمسلمين من علمائهم وشعوبهم

البطانة، ابن العلقمي الرافضي  ،وقتل من قتل بسبب جلساء السوء ،وآذى من آذى من العلماء وامتحنهم ،القرآن
وقتلوا في  ،وغزو بالد المسلمين ،لذي حصل؟ كاتب التتاراالخبيث حينما اتخذه الخليفة العباسي في بطانته ما 

 .ابسبب جليس السوء هذ ؛ومئة ألف ابغداد وحدها في ثالثة أيام مليونً 
لما لهم األثر البالغ عليه وعلى  ؛ولذلك يكثر المسلمون من الدعاء للوالة بأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة 

ه من ءمن الوالة من المسلمين تجد ورا يعني كل خلل مما يحصل ،هذا هو الحاصل ،بلده وعلى شعبه
 ،لكن عنده بطانة تدل على خير ،األصل النزعة في المسلم الخير ،المستشارين من ورائه وما يحصل من خير

شر، فالموفق من يتخذ البطانة التي تدله على الخير وتعينه عليه بخالف من يتخذ جلساء الوبطانة تدله على 
فكيف بمستوى الشعوب التي  ،مستوى األفرادفي وإذا كان هذا  ،السوء هؤالء الذين يؤثرون عليه وعلى غيره

ولذا يقول  ؟بسبب جلساء السوء ؛عقوباتالالدنيا و  ويتبعه مضايقة ،ل ما يحصل لها من مضايقة في الدينيحص
قاال له:  «قل ال إله إال هللا كلمة أحاج لك بها عند هللا»عندنا المثال الحديث  حنن :-رحمة هللا عليه -الشيخ

أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والنتيجة قال: هو على ملة عبد المطلب، فاإلنسان عليه أن يجالس االخيار 
 .ويأطر نفسه مع أهل الذكر والعبادة والتالوة والصيام والقيام، ويترك مجالسة األردى

ى ف   د  ب  األ ر  ح  ي ار ه م      و ال ت ص  ح ب  خ  ًما فأص  ب ت  ق و  ح  يإذ ا ص  ى م ع  الر د  د   ت ر 
 .تصير مثله مع الوقت يأثر عليك، كما قالوا الصاحب ساحب، وهللا المستعان

ل ى أ م ة  ﴿" أترغب عن ملة عبد المطلب؟ التاسعة / مضرة تعظيم األسالف واألكابر" ن ا ع  ن ا آب اء  د  ل ى  و ج  و إ ن ا ع 
ت د ون   م  م ه  ل ى أ م ة  ﴿هذي حجتهم  [22]سورة الزخرف: ﴾آث ار ه  ن ا ع  ن ا آب اء  د  فتح  الشوكاني في تفسير هذه اآلية .﴾إ ن ا و ج 

أما  ،القدير شدد على قضية التقليد، يعني أنت عندك كتاب وسنة ولك رأي ولك بصر تأخذ من الكتاب والسنة
ل ى أ م ة  إ ن ا ﴿مالك  أوأبو حنيفة  أوالشافعي  أوأحمد  اوفالنً  اأن تقلد فالنً  ن ا ع  ن ا آب اء  د  لكن الكالم ليس  ﴾و ج 

ألن العامي  ؛وتنزيل اآلية فيما يمكن أن يخرج عنها -رحمه هللا -بصحيح، يعني هذه مبالغة من الشوكاني
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﴾ يذهبين أفرضه التقليد  ل م ون  ن ت م  ال  ت ع  ك ر  إ ن  ك  أ ل وا أ ه ل  الذ   العامي الطالب العامي وشبه [ 43]سورة النحل: ﴿ف اس 
ألن  ؛ولذلك يربى على متن فقهي في مذهب من المذاهب في بداية األمر ،الذي لم يتأهل حكمه حكم العامي

وال  ،قة التقليدبخرج عن ر ثم بعد ذلك ي ،ثم بعد ذلك يأخذ من العلم شيًئا فشيًئا حتى يتأهل ،حكمه حكم العامي
وال يجوز الخروج عن المذاهب  :حاشيته على الجاللين يقوليجوز له أن يقلد الرجال، بخالف كالم الصواي في 

نسأل هللا  ،الكفر أصول ألن األخذ بظواهر النصوص من ؛وقول الصاحبي .األربعة ولو خالفت الكتاب والسنة
وال  ،الل واألخذ من النصوص مباشرة لعامي ال يفهم النصوص أو طالب مبتدئ ليست لديه األهليةضالعافية، 

خذ  ،التقليد ، سمع من سمع من حدثاء األسنان أنه ال يجوزعيتعامل مع النصوص أيًضا هذا تضيييعرف كيف 
وصار يجول  ايقرأ في صحيح مسلم باب ما جاء في األمر بقتل الكالب اشترى مسدسً  صارمن الكتاب والسنة ف

ي بعده من الغد باب وكل ما شاف من كلب أفرغ في رأسه رصاصة، يوم جاء الدرس الذ ،الكالبويصول ويقتل 
 ؟ ماذا يفعلالكالب، قتل ب األمر نسخ

 طالب: ........
ال ال المسألة تحتاج إلى نظر وروية وعلى اإلنسان أن يعرف من يخاطب، اإلنسان إذا تأهل وعرف كيف 

فرضه أن يتعلم  واألئمة يتعامل مع النصوص ويفهم النصوص على فهم السلف الصالح من الصحابة التابعين
 ولو حفظ ،ونقل ابن عبد البر اإلجماع على أن المقلد ليس من أهل العلم ،يقلد في دينه الرجالمن النصوص وال 

  .المتون، لكنه في طريقه إلى العلم إذا استمر ووجد من يوجهه ويأخذ بيده في طريق العلم حتى يتأهل
ت ن ا ﴿ ضل بسبب نظره إلى من يعظمه ا" كم واحدً "التاسعة / مضرة تعظيم األسالف واألكابر اد  ن ا س  إ ن ا أ ط ع 

﴾ ب يال  ل ون ا الس  ن ا ف أ ض  ب ر اء  ك  ال يعذرون ما دام يسمعون النصوص  إن العوام :ولذلك بعضهم يقول ،[67] سورة األحزاب: و 
م ن  ب ل غ  ﴿ ك م  ب ه  و  ر  ت ن ا ﴿ ولذلك حجتهم لم تقبل  ،عوام  ال يعذرون ولو كانوا [ 19]سورة األنعام: ﴾أل  ن ذ  اد  ن ا س  إ ن ا أ ط ع 

﴾ ب يال  ل ون ا الس  ن ا ف أ ض  ب ر اء  ك   .لم تقبل حجتهم و 
أبو جهل يقاوم كالم  ،ما عنده حجة "العاشرة / الشبهة للمبطلني يف ذلك الستدال أيب جهل يف ذلك"

، فلذلك اغريه هفي ما "أترغب عن ملة عبد املطلب؟" ،إال تعظيم األسالف -عليه الصالة والسالم–النيب 
  .حجة جديدة َيكن أن يستدل هبا ،كالم جديدب أتىما  ،أعاد -عليه الصالة والسالم–ملا أعاد النيب 

وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حَت ما يكون بينه »" احلادية عشرة / الشاهد بكون األعمال ابخلواتيم"
عمل بعمل أهل النار يفيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ل ،وبينها إال ذراع

 فالعربة ابخلواتيم ،«فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها ،حَت ما يكون بينه وبينها إال ذراع
عليه الصالة –بشفاعة النيب منا حضرته مقدماته، أو وإ ،إما ألنه مل ُيضره املوت "ألنه لو قاهلا نفعته"

 .ا بهويكون هذا خاص   -والسالم
ن ال شك أهنم هلم و نعم املتبوع" /  التأمل يف كرب هذه الشبهة يف قلوب الضالني من املسائل الثانية عشرة"

يقلده فيما يضره وفيما ضرره  ،أثر يف قلوب أتباعهم إذا وجد مع القناعة تعظيم للشخص جتده يقلده أحياانً 



 362 

وهذا الشخص قد تكون  ،وجتد بعض الناس َيشي وراء شخص ،وال شك أن هذه الشبهة كبرية ،رظاه
الشخصيات اليت  ببعض واالنبهار ،نيلة له وملن يقتدي به يف قلوب الضاو تصرفاته ضار أو أقواله أأفعاله 

ه من غري ءوراجتد بعض الناس ينساق  ،الفطنة واإلبداع يف بعض األمورأو شيء من أعطيت من الذكاء 
﴿إ ْذ َترَباأَ الاذ يَن اتُّب ُعوا م َن القيامة  يفمنه  أويف النهاية يترب  ،ا تضر ابلتابعال شك أهنا ضارة جد   هوهذ ،روية

 ؟يقول األتباع ماذا [166]سورة البقرة:  الاذ يَن ات ابَ ُعوا﴾
ناا﴾   ُهْم َكَما َترَباُءوا م  ن ْ ألن يف القصة أهنم مل جيادلوه " ؛لكن فات األوان [ 167]سورة البقرة: ﴿َلْو َأنا لََنا َكراًة فَ نَ َترَباأَ م 

 -صلى هللا عليه وسلم–مع مبالغته " أترغب عن ملة عبد املطلب؟ :إال هذه الكلمةله ما قالوا " إال هبا
فألجل " ،صحة دينه وما يدعو إليهبو  -عليه الصالة والسالم–أيب طالب بصدق حممد مع معرفة " وتكريره

دًا﴾  واحًدا ايعرفون معناها وأهنا تثبت إهلً " عندهمووضوحها عظمتها  ََة إ هَلاً َواح  وتنفي  ،[5]سورة ص:﴿َأَجَعَل اآْلَهل 
  .هللا ومجيع ما يعبد من دون األلوهية عن مجيع ما يدعى من دون هللا

  "اقتصروا عليهافألجل عظمتها عندهم 
يعين كلمتهم، شبهتهم؟ هو الكالم ينطبق على ال إله إال هللا عظيمة وواضحة ويعرفون فألجل عظمتها 

أن املراد الشبهة اليت هي أترغب عن ملة  فهل اقتصروا عليها؟ تدل على ،معناها ويعرفون ما تثبته وما تنفيه
 عبد املطلب؟ 

 .هللا أعلمو
 .ينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعنيصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبو  
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 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 ،نا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوصلى هللا وسلم على نبي ،هلل رب العالمين الرحمن الرحيم، الحمدبسم هللا 
 اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين

"باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في  رحمه هللا تعالى: -قال اإلمام المجدد
في الصحيح عن  [171]سورة النساء: }ِفي ِديِنُكمْ  َيا َأْهَل اْلِكَتاِب ََّل َتْغُلوا{ : -عز وجل -وقول هللا حينالصال

ا َوَّل ُسَواع ا َوَّل َيُغوَث  َتَذُرنَّ آِلَهَتُكْم َوَّل  َوَقاُلوا َّل َتَذُرنَّ {في قول هللا تعالى:  -رضي هللا عنهما -ابن عباس َودًّ
فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى  ،هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح»قال:  [23]سورة نوح: }َوَيُعوَق َوَنْسر ا

قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاب ا وسموها بأسمائهم ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا 
ثم  ،لما ماتوا عكف على قبورهم :وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف «هلك أولئك ونسي العلم عبدت

َّل »قال:  -صلى هللا عليه وسلم–وعن عمر أن رسول هللا ،ثم طال عليهم األمد فعبدوهم ،صوروا تماثيلهم
–قال: قال رسول هللا  ،أخرجاه«  عبد هللا ورسوله :إنما أنا عبد فقولوا ،تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم

رضي هللا –مسعود  أبيولمسلم عن  ،«غلو فإنه أهلك من كان قبلكم الغلوإياكم وال» :-صلى هللا عليه وسلم
 .قالها ثالث ا« هلك المتنطعون » قال: –صلى هللا عليه وسلم–ن رسول هللاأ -عنه

 عن ابن مسعود
« هلك المتنطعون » قال: –صلى هللا عليه وسلم –أن رسول هللا  -رضي هللا عنه–ولمسلم عن ابن مسعود 

 .قالها ثالث ا
 فيه مسائل:
 .هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة اإلسالم ورأى من قدرة هللا وتقليبه للقلوب العجبأن من فهم األولى / 

 .الثانية / معرفة أول شرك حدث على وجه األرض أنه بشبهة الصالحين
 .هللا أرسلهمء ُغير به دينه األنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الثالثة / أول شي

 .الرابعة / سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها
من أهل العلم  والثاني فعل أناسٍ  ،محبة الصالحينفاألول  ،الخامسة / أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل

 .فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره ،والدين أرادوا به خير ا
 .السادسة / تفسير اآلية التي في سورة نوح

 .جبلة اآلدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد /السابعة 
 .سبب الكفر ةلما نقل عن السلف أن البدع االثامنة / أن فيه شاهد  

 .التاسعة / معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل
 .العاشرة / معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه

 .ية عشرة / مضرة العكوف على القبر ألجل عمل صالحالحاد
 .ل والحكمة في إزالتهايالثانية عشرة / معرفة النهي عن التماث
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 .الثالثة عشرة / معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها
بمعنى الكالم وكون إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم قراءتهم ابعة عشرة / وهي أعجب وأعجب الر 

وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوِم نوح هو أفضل العبادات واعتقدوا أن نهي هللا ورسوله  هللا حال بينه
 .عنه هو الكفر المبيح للدم والمال

 .الخامسة عشرة / التصريح بأنهم َّل يريدون إَّل الشفاعة 
 .وا ذلكالسادسة عشرة / ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أراد

 .إلى آخره «َّل تطروني كما أطرت النصارى » :-صلى هللا عليه وسلم–السابعة عشرة / البيان العظيم في قوله 
 .فصلوات هللا وسالمه على من بلغ البيان المبين
 .الثامنة عشرة / نصيحته إيانا بهالك المتنطعين

 .بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقدهالتاسعة عشرة / التصريح أنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها 
 .العشرون/ أن سبب فقد العلم موت العلماء"

أما  ،جمعينأله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسو  الحمد
 ،بعد

كفر بني آدم وتركهم "باب ما جاء أن سبب : -رحمه هللا تعالى -فيقول اإلمام المجدد محمد بن عبد الوهاب 
سبب األول في فعل قوم نوح، وهناك أسباب لالغلو في الصالحين هو مصاحب ل دينهم هو الغلو في الصالحين"

لكن لكونه السبب األول احتاج  ،للكفر لكن هذا أولها، وإال فهناك أسباب أخر معروفة وليس المراد بذلك الحصر
 ،فيه به أو من غال الغلو حتى يصل إلى أن يعبد من غالنسان في اإل جوال شك أنه يتدر  ،مثل هذا األسلوبإلى 

والكتب مشحونة بمثل هذا كتب الصوفية ومؤلفات الروافض وعباد القبور ومن يعتقد في األولياء مملوءة بمثل 
وإذا كان هذا  ،فيه اهذا الشخص الذي غلو ل -جل وعال -صرف جميع حقوق هللا هذا الغلو الذي وصل فيه إلى

ا يكون غير صالح لكن أحيانً  ،ص عبًدا صالًحا فالشبهة قد يزينها الشيطان ويلبس بها على من غال فيهالشخ
مثل هذا على اإلنسان أن يحمد ف ،يأتمر بمأمور وال ينتهي عن منكرفيه وتدعى فيه الوالية وهو فاجر ال  ىويغل
 -جل وعال -وأن يلجأ إلى هللا ،وأن يخاف وأن يوجل ،على ما أنعم عليه من تحقيق التوحيد -جل وعال -هللا

وكم من  ،صبعين من أصابع الرحمنأالقلوب بين  ألن ؛ويتضرع إليه وينكسر بين يديه أن يحفظ هذا التوحيد
 .واألسباب كثيرة واحد على الجادة وبسبب يسير انقلب رأًسا على عقب، 

 :فأعجبته امرأة من الخوارج فقال ،كان على الجادة وعلى السنة ،وهو من دعاة الخوارج ،عمران بن حطان 
 ماذا ،ا أكسبها من جهة جمالها ومن جهة كسب أجرها بدعوتها إلى السنةكسبها من جهتين وهي جميلة جد  ن

فصار من رؤوسهم عمران بن حطان الذي مدح عبد  ،ي حصل العكس هي دعته إلى مذهب الخوارجذحصل؟ ال
ألن بعض  ؛فتنةوال يعرض نفسه ل ،ل هللا الثباتفاإلنسان يسأ ،كان على الجادةو  ،قاتل علي الرحمن بن ملجم

على  ،هذا خطر على نفسه وقد يكون في ،الشباب أو الكبار ممن يريد أن يتزوج يفتن بالجمال ويترك ما عداه 
 .«فاظفر بذات الدين تربت يداك»على اإلنسان أن يتحرى الدين ف ،على نسله ،دينه
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ليتقرب  ؛من أمور الدنيا اإلعجاب بالكبراء ..ا منها: ما يتعلق بأمور الدنيا ومنها ما يتعلقواألسباب كثيرة جد   
وعلى  -جل وعال-إليهم ويقرب منهم ويصرف لهم بعض حقوق هللا من التعظيم وتقديم األوامر على أمر هللا 

لكن من الغلو في الصالحين أولها أول ما حاصل من  ،افاألسباب كثيرة جد   ،-عليه الصالة والسالم–أمر رسوله 
 ،بن عباساكما جاء في حديث  ،وكان الناس بعد آدم على التوحيد لمدة عشرة قرون  ،الشرك على وجه األرض

 .لذي ذكره ابن عباس في حديث البابثم حصل الشرك بهذا السبب ا
وهو مجرور مضاف إليه،  ،تركهم مجرور معطوف على كفر "ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم"

وهو  ،والغلو مجاوزة الحد ،هو الغلو في الصالحين ،مصدر يعمل عمل فعلهالن أل ؛دينهم مفعول للمصدر
لكن في  ،ا بالًغاأو يكون أمًرا شديًدا يذم به ذم   ،مراتب، قد يكون الغلو بنسبة ال تصل إلى حد يخرج من الملة

لغيره  -جل وعال-صرف شيًئا من حقوق هللا  نمذموم، فإذا تجاوز به ذلك إلى أ لو مجاوزة الحدالجملة الغ
وعلى  ،وحقوق عباده -جل وعال-وهو كل عبد أدى حقوق هللا  ،والصالحين جمع صالح ،وصل إلى حد الكفر

سناته بدعاء لينجو ولتزداد ح ؛أن يكون من الصالحين ،اإلنسان أن يسعى جاهًدا في تحقيق هذا الوصف
فالصالح داخل في دعوات  ،السالم علينا وعلى عباد هللا الصالحين :يقول في صالته فكل مصل   ،المسلمين

ين ك م ﴾ :-عز وجل -المسلمين قاطبة وقول هللا ل وا ف ي د  أهل الكتاب هم اليهود [ 77]سورة المائدة:﴿ ي ا أ ه ل  ال ك ت اب  ال  ت غ 
  .والنصارى 

: مضى القوم ولم -رضي هللا عنه -وكما قال عمر ،الخطاب موجه في األصل ألهل الكتاب دينكم""َّل تغلو في 
هذا  ألن ؛كذلكفإذا حصل من غيرهم أهلكهم  ،يرد به سوانا، إنه ما دام الغلو في الدين أهلك أهل الكتاب

 -عن ابن عباس : "في الصحيح صحيح البخاري -رحمه هللا -قال ،الوصف من األسباب التي هلكوا بسببها
فهل  ،ي في الكتاب في قول هللا تعالىذال {وقالوا ال تذرن آلهتكم} :-جل وعال-في قول هللا  -رضي هللا عنهما

 ؟أو ال يجوز -جل وعال-يره إلى عز وجل أو ييجوز تغ
 طالب: ..........

أو قال الصادق  -صلى هللا عليه وسلم– :، يعني مثل ما تقولاءوإنما هو ثن،لماذا؟ ألنه ليس من باب الرواية 
وإنما هو المقصود الشخص  ،ألنه ليس المقصود اللفظ ؛-عليه الصالة والسالم–المصدوق أو قال النبي 

ورسولك  :المتحد  عنه، وال يكون هذا من باب التغيير وهو الرواية بالمعنى كما جاء في حديث ذكر النوم قال
يعني فيه نوع تغاير بين النبوة  ،ألنه هذا يغير المعنى معنى يختلف ؛أرسلت ونبيك الذي ،الذي أرسلت قال: ال

ما  افوضعه ال يتغير بين كونه نبي   -عليه الصالة والسالم–لكن إذا أردنا أن ننقل عنه عن شخصه  ،والرسالة
ت ك م ﴾في قول هللا تعالى:  انقصد وصفً  ق ال وا ال  ت ذ ر ن  آ ل ه  و اعًا و ال  ي غ و   ال تتركوا آلهتكم  ﴿و  ًا و ال  س  د  ﴿و ال  ت ذ ر ن  و 

رًا﴾ ن س  ي ع وق  و  هة هي فقط من وذكر هؤالء بعد اآللهة من ذكر الخاص بعد العام، لكن اآلل ،آلهة أعم[ 23]سورة نوح: و 
 ؟ذكر، أو هناك غيرهم
 طالب: ............
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ت ك   ق ال وا ال  ت ذ ر ن  آ ل ه  رًا﴾﴿و  ن س  ي ع وق  و  و اعًا و ال  ي غ و   و  ًا و ال  س  د  خمسة هل اآللهة خمسة أو [ 23]سورة نوح: م  و ال  ت ذ ر ن  و 
الخاص بعد العام للعناية أكثر؟ ويكون التنصيص إذا قلنا أكثر فيكون التنصيص على هؤالء الخمسة من ذكر 

 فهم داخلون في اآللهة.كما هو معروف في عطف الخاص على العام أو العكس، وإال  ،واالهتمام بأمرهمبشأنهم 
 طالب: ...........

قال: "هذه أسماء رجال صالحين من قوم ، غيرهم ل هؤالء ويشملكم عندهم؟ لكن اللفظ العام في الجملة يشم
مة وترجمان القرآن من تفسيره لم فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم" هذا من تفسير ابن عباس حبر األ ،نوح

ألن وجوه التفسير المعتمدة: تفسير القرآن  ؛وتفسير الصحابي حجة ،-صلى هللا عليه وسلم–يرفعه إلى النبي 
 ،هكذا قال أهل العلم ،بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ومن بعدهم ممن أخذ عنهم

 لكن هل يعد في المرفوع؟ ،بن كثير وجمع من أهل العلمشيخ اإلسالم ابن تيمية وا
 ..................طالب: ..

ا ألن ابن عباس م ؛قاله حكًما -صلى هللا عليه وسلم–هل يعد تفسير الصحابي في المرفوع؟ يعني كأن النبي 
 أهل الكتاب؟  يمكن أن يكون تلقاه عن ، عاصرهميمكن أن يقول هذا الكالم من رأيه وال

 طالب: ...................
ذلك على أسباب  اعلى كل حال تفسير الصحابي زعم الحاكم في مستدركه أن له حكم الرفع، والجمهور حملو 

 .النزول
 اب  ب  ى األس  ل  ع   ول  م  ح  م  ًعا ف  ف  ر      ي اب  ح  الص   ه  ر  س  ا ف  وا م  د  ع  و  

وال شك أن كثيًرا من مفردات القرآن تدرك من لغة  وما عدا ذلك مما يفسره الصحابي من تلقاء نفسه إما لغته
وال نقول أي شخص يجتهد في معاني  ،معانيها وبعضها يجتهد المجتهد في ،العرب، فال يكون لهذا حكم الرفع

الذي يفسر من يؤوي إنما  ،ما يشاء كما يفعله بعض من يتطاول على العلم الشرعي مع األسفالقرآن ويفسر ب
ثم بعد ذلك إذا تشبع من علم الكتاب والسنة وتأهل لمعرفة النصوص وكيف يتعامل  ،لسنةإلى علم الكتاب وا

 ،وفيه نصوص أخرى  "من فسر القرآن فقط أخطأ ولو أصاب"نه من الرأي المذموم الذي جاء إقال يمعها هذا ال 
 لكن ابن عباس حبر األمة وترجمان القرآن من يقول هذا في حقه؟ 

 :ى الخبر قالبعض من فسر أو تكلم علو  ،صالحين من قوم نوح" يعني ممن آمن بنوحجال ر قال: "هذه أسماء 
هؤالء  م نوح هم الذين عبدوا هؤالء، كانحجته؟ فيه شيء يدل عليه؟ وأن قو  ما ،قبل نوح إنهم يحتمل أن يكونوا

  .ال يتغيروسواء كانوا قبل نوح أو بعد نوح القوم الذين عبدوهم من قوم نوح، والحكم  ،قبل قوم نوح
 .نهم من قوم نوح أن نوح مرسل إليهمإطالب: يا شيخ كون حجة من قال 

 ،عشرون بين آدم ونوح على التوحيد حصل التغيير فأرسل إليهم ،ألنهم غيروا وبدلوا عشرة ؛وأرسل إليهم
هذه  ين عبدوهم من قوم نوح، رجال صالحون الخمسة المعدودون هؤالء في كالم ابن عباس:المقصود أن الذ

 ،من قبل قوم نوح ان هؤالء الصالحين قبل نوح وإنما عبدو إ :سماء رجال صالحين من قوم نوح" بعضهم يقولأ
 فائدة القصة موجودة؟كل حال األمر ال يتغير يعني ما..  وعلى 

 .طالب: ....... في زمن
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 .الشيخ: في زمن نوح
 وقع قبل بعثة نوح..ا أن الشرك نه سابق  إلقلنا  قبل نهإ :لو قلنا ،طالب:  َّل

 نعم.
 .طالب: ..........نسي العلم

رًا﴾اسمع  ن س  ي ع وق  و  و اعًا و ال  ي غ و   و  ًا و ال  س  د  ت ك م  و ال  ت ذ ر ن  و  ق ال وا ال  ت ذ ر ن  آ ل ه  واآلية في سورة نوح  [23]سورة نوح: ﴿و 
 ..فالمعبود والعابد كلهم من قوم نوح "فلما هلكوا" "هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح"قال ابن عباس: 

 .األعمار الطويلةإذا استصحبنا طالب: 
أعمار طويلة عندهم نوح ألف سنة إال خمسين عاًما يدعوهم "فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن  نعم،

"أوحى  ا،نصبً  ،مثلوا تماثيل على صورهم وأشكالهم ،انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاًبا"
والشياطين يوحي بعضهم إلى بعض "أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا  ،الشيطان إلى قومهم" الشيطان يوحي

سف حتى في بالد المسلمين وبارزة واألنصاب والتماثيل موجودة مع األ ،يجلسون فيها أنصاًبا وسموها بأسمائهم"
يحصل شيء من الخضوع  إذا م ر بها نها في بعض البلدانإوهي من وسائل الشرك حتى  ،ةوظاهرة وواضح

إذا كان في وقته بعض السالطين  ،لسلطان ومن جاء بعدهنهم حكموا بالظلم من قبل هذا األ ؛والركوع والسجود
ثاله خضعوا هذا نوع ويحكم الناس بالحديد والنار فإذا مر الناس بتمفيه جبروت وظلم وإن انتسب إلى اإلسالم 

لكنها  ،ألن الدين ظاهر والعلم موجود ؛"وسموهم بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد" إلى هذا الوقت ما عبدت ،عباده
وجدت هذه التماثيل من أجل التذكير بهؤالء وعبادة هؤالء فينشط الرائي إذا رأى صورهم إلى أن يعمل مثل 

 .هذه حجتهم ،عملهم
وهذا من تسويل الشيطان لهم وخطواته "ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك" الجيل الذي صور هذه التماثيل  

"حتى هلك أولئك ونسي العلم" عبدت في البخاري  ،وإنما صوروهم للتذكير ،هلكوا وكانوا إنما صوروهم ال للعبادة
وسيأتي  ،ل العلم ورفع واندرس بمعنى نسي العلم عبدتفإذا زا ،والنسخ في األصل هو الرفع واإلزالة ،"نسخ العلم"

على أهمية العلم في العبادة على بصيرة وعظم شأن الجهل في الخروج من  -رحمة هللا عليه -في كالم اإلمام
ن وا ق وا أ ن ف س  : -جل وعال -وجاء في تفسير قوله ،الدين وهو من اإلنسان وهو ال يشعر ين  آ م  ا ال ذ  م  ﴿ي ا أ ي ه  ك 

م  ن ارًا﴾  [6]سورة التحريم: و أ ه ل يك 
م  ن ارًا﴾قوهم بالعلم قال علي بن أبي طالب: بالعلم  م  و أ ه ل يك  ك  ن وا ق وا أ ن ف س  ين  آ م  ا ال ذ  قال علي بن أبي   ﴿ي ا أ ي ه 

وأهمية  ،وكيف يصحح عباداته بخالف الجهل ،هذا الكالم صحيح بالعلم يعرف اإلنسان يتعبد .طالب: بالعلم
كقوم يمشون في ليلة مظلمة في واد  كثير األشجار والهوام والسباع العالم بالنسبة لقومه  :العلم كما قال اآلجري 

ثم يأتي من معه مصباح فيقودهم إلى خارج هذا الوادي فيصلون  ،هذا الوادي مظلم وهم يمشون  ،وغيرها والحيات
  أوألن هؤالء الواحد منهم إما أن يسلم يتحسس ويسلم  ؛بل شأن العالم أعظم من هذا .العال م هذا ،بالسالمة

لكن إذا عاش في جهل ولم يجد من يأخذ بيده إلى العلم على  ،وغاية األمر أن يموت ،يصاب بشوكة أو ينهش
وكالم أهل العلم فيه كثير،  فأهمية العلم ما تخفى على أحد ،بصيرة فإنه خطر أن يهلك في دينه ويهلك في مآله

يعني في أول األمر عكفوا على قبورهم  ،لما ماتوا عكفوا على قبورهم :قال غير واحد من السلف :وقال ابن القيم
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الشك أنه إذا طال  ،ثم طال عليهم األمد فعبدوهم ،ثم بعد ذلك صوروا تماثيلهم ،لم يصوروهم في أول األمر
والعبادة على جهل ضررها  ،اللتعبد الناس على جهل وضيفإنه حينئذ لعلم األمد وانقرض العلم ونسي ودرس ا

قد يخرج من الدين بسبب الجهل وإذا نقص شيًئا فشيًئا  ،بل تنقصه ،وال تزيد في إيمان الشخص ،أكثر من نفعها
 .وما وقع الناس فيما وقعوا فيه إال بسبب الجهل والبعد عن الكتاب والسنة ،ذلك بالكلية بسبب

اإلطراء المبالغة في المدح  "ال تطروين» :قال -صلى هللا عليه وسلم–أن رسول هللا  -رضي هللا عنه -وعن عمر"
والخروج عن الحد المباح والوقوع في المحظور من هذا المدح إلى أن يصل األمر إلى أن يصرف لهذا الممدوح 

 في الحاكم بأمر هللا العبيدي الخبيث:، شاعر يقال له البهاء زهير يقول -جل وعال -شيء من حقوق هللا
ار   د  الق ه  ك م  ف أ ن ت  الو اح  ار     ف أ ح  د  اء ت  األ ق  ئ ت  ال  م ا ش   م ا ش 

 .نسأل هللا العافية
ار   د  اء ت  األ ق  ئ ت  ال  م ا ش   م ا ش 

وليس هذا  ،مدوغال من غال بمح ،-عليه السالم -بالمسيحعظم من هذا؟ يعني إذا غال النصارى أ أي غلو 
نسأل هللا العافية، حاكم بأمر  ،لكن العبيدي الخبيث المجرم الملحد الزنديق فأنت الواحد القهار ،كله شرك ا،مبررً 

هللا قيل له: كثر النصارى في بالدنا فأمر بوضع صلبان في أعناقهم زينة الصليب عشرون رطاًل فشق عليهم 
نضب بيت  :ثم جيء فقيل له ،من الصلبان التي يمشون مطأطئين رؤوسهم ليتخلصوافأسلم كثير منهم  ،حملها
مسعود في األسواق الذي  :م ووضع على الحسبة رجاًل يقال لهردوهم لنصرانيتهم ه :ما فيه جزية قال ،المال

 في مسعود هذا عبد جلف وكله بأن يفعل الفاحشة ..ما نقدر نقوله وهللا ،ما يقال في المسجد ،يكذب أويغش 
 ويقال فيه: ،هللا العافية لونسأ ،ي يغشلذا

ار   د  الق ه  ك م  ف أ ن ت  الو اح   ف أ ح 
 ،أي ضالل أعظم من هذا إذا كان الغلو في الصالحين يسول لهم الشيطان أن هؤالء صالحون يقربونكم إلى هللا

 يقربك إلى من إذا غلوت فيه؟  ماذالكن هذا 
.. عكف ثم هللا يغفر له.. يشير إلى أنه... كالم ابن القيم يشير إلى كالم ابن عباس ،طالب: أحسن هللا إليك

 .صور
ثم نصبوا لهم في مجالسهم بداًل من أن  ،على كل حال الطبيعي أنهم لما ماتوا قبروا نعم فعكفوا على هذه القبور

 .يذهبوا إلى قبورهم نصبوا لهم في مجالسهم تذكرهم بالعبادة
 .................طالب: 
وال شك  ،أخرجاه يعني في الصحيحين البخاري ومسلم «ال تطروين كما أطرت النصارى عيسى ابن مرمي»ي يظهر، هذا الذ

وحصل  ،عزير ابن هللا :واليهود قالوا ،قالوا هذا كله ،إنه ابن هللا أو ثالث ثالثة :ن النصارى عبدوا المسيح وقالواأ
البوصيري في بردته ما ترك هلل شيًئا  ،النصارى  همن بعض الغالة ممن ينتسب إلى اإلسالم نظير ما وقعت في

 يقول:  -عليه الصالة والسالم–جعل كل األمور بيد محمد  ،من الحقوق 
ل وم ك م ن  ع  ا    و  ت ه  ر  ض  ن ي ا و  ك  الد   ف إن  م ن  ج ود 

 بعض علومك  ،بعض من علومك ،علومك كلها ليست ،من علومك
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ل وم ك  م ن  ع  ل م  و  ل م  ع   اللوح  و الق 
م م   د و   الع  ن د  ح  و اك  ع  ل ق م ال ي م ن  أ ل وذ  ب ه    س  م  الخ   ي ا أ ك ر 

ني حصل فيها من االنتشار واالشتهار في بالد عوأيًضا البرعي ودواوينهم مطبوعة والبردة يشيًئا، ما ترك هلل 
 ،وطبعت بطبعات فاخرة مذهبة ،وشرحت بشروح كثيرة ،بحيث ت ردد في بعض األقطار أكثر من القرآنالمسلمين 

وكذلك همزيته  ،ونسج على منوالها ،وعورضت من شعراء كثر ،ويتداولها الناس في أحجام توضع في الجيب
  .لكن البردة أشد ،ورة فيها نوع غلوالمشه

ل ق م ال ي م ن  أ ل   م  الخ   وذ  ب ه  ي ا أ ك ر 
 ومع ذلك يقول:

ع  ع ن ك  م   ار ى ق ال   اد  م  ف ي ن ب ي   ت  الن ص   ه 
ال ال ما  :و مع قوله بلسانه ثم يقولأألن بعض الناس يأتي بالمحظور إما بفعله  ؛أنت قلت مثلهم يقول دع عنك

 تقصد؟  فماذا ،نقصد هذا
ل   م ن  ع  ا    و  ت ه  ر  ض  ن ي ا و  ك  الد  ل م  علم وم ك فإن  م ن  ج ود   اللوح  و الق 

ا ومن علومه م ،على كالمه -عليه الصالة والسالم–الدنيا واآلخرة كلها من جود محمد  ..كلب ليسجودك من 
 .نسأل هللا السالمة والعافية ،علم اللوح  والقلم   ،جميع علومهب هي

ويوجد في مطبوعات المغرب  ،وكل شيء ،والبردة مطبوعة ،وديوانه مطبوع ،البرعي له كالم مثل هذا أو أشد
ن في هذه البالد ، ويعتب على أومصر وسوريا وتركيا مطبوعات فيها الغلو الذي يصل إلى حد الشرك األكبر

عليه –الدليل؟ أن الكتب التي فيها بيان منزلته  فما -عليه الصالة والسالم–نكم ال تحبون الرسول إ :من يقول
عليه –مثل الشفاء في بيان حقوق المصطفى  ،؟ مثل الموالد البردةماذامثل ما تقرؤونها قالوا  -الصالة والسالم
نكتفي بما صح عن  نحن ،وفي شروحه أشد ،في جملته جيد في بعض المواطن غلو باكت -الصالة والسالم

عليه –وما ثبت في البخاري من صفته  ،حقه الشمائل المحمدية للترمذيفي  -عليه الصالة والسالم–النبي 
فلسنا بحاجة إلى أن نعتني بأمور  ،وكذلك بقية كتب السنة ،ةياوشمائله وبيان عيشه فيه كف -سالمالصالة وال

عليه الصالة – فيما نهى عنه ..ووقوع في مخالفة -عليه الصالة والسالم–فيها نوع غلو وفيها مخالفة ألمره 
وتركها إنما هو من باب سد الذرائع وإال فاألصل  ،ما يجدفيها كتب وجد لومن قرأ في هذه ا .«ال تطروين» -والسالم

 ،ا في البلدان األخرى ليستفيد منها من يقرؤه ؛نون ما عليها من مالحظاتيأن أهل العلم يقرؤون هذه الكتب ويب
 .انوهللا المستع

ر ادقمبياض ب :يقول المعلق في األصل ،وهنا بياض بقدر كلمتين -صلى هللا عليه وسلم–قال رسول هللا  :قال
 :وفي بعض النسخ ،والشيخ سليمان في شرحه هكذا ثبت هذا بياض األصل في أصل المصنف ،كلمة أو كلمتين

عباس من وعن ابن  :وفي نسخة ،في الصحيحين يعني عن ابن عباس :وفي بعضها ،ولمسلم عن ابن عباس
صحيح لكن الحديث ليس في  ،ابن عباس هو راوي الحديث هذا هو الصوابو  :قالغير مسلم وال الصحيحين 

 ،هذا كالم صحيح ،ويكمله -صلى هللا عليه وسلم–قال رسول هللا  :عن ابن عباس قالو  :فإذا قيل ،الصحيحين
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ذكر  ما فيه شيء وال -رحمه هللا -المصنف أصل ،ألنه األصل ؛لكن العبرة باألصل الذي هو بخط الشيخ
 فيه نسخ وعن ابن عباس؟ ،التي معنفي النسخة ا اكه بياًض ولذلك تر  ،الراوي الصحابي

 ،وإنما هو عند أحمد والنسائي وغيره من الكتب ،ليس في مسلم ،ألنه ليس في مسلم هذا الحديث ؛هذا خطأ 
 تحذير «إياكم والغلو» :-صلى هللا عليه وسلم–قال رسول هللا  :ولكن ليس في الصحيحين وال في أحدهما قال

وهذا أسلوب  ،«إياكم والغلو فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو» «قبلكم الغلوإياكم والغلو فإنما أهلك من كان »
ابن  «فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو»ولذلك الغلو منصوب على التحذير  ،احذروا الغلو :كأنه قال ،تحذير

 عليه الصالة–فأخذها النبي  ،ذفحصى الجمار مثل حصى الخ -والسالم عليه الصالة–عباس التقط للنبي 
 .«فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو ،وإياكم والغلو ،بمثل هذا فارموا» :ووضعها في كفه ورفعها فقال -والسالم

ألنه يوجد من يرمي الجمار  ؛زيادة د يكون في العمل أيًضا إذا كان فيهيعني والغلو كما يكون في االعتقا 
 ،منه واأن ينتقم ون ويريد ،هذا الشيطانأن  ون ر أخرى يتصور و وبعضهم بأم ،وبعضهم بالنعال ،بحصى كبار

جاء في نصوص كثيرة ذكر من هلك بسببه من  «فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو» ،وهذا جهل ومجاوزة للحد
فإنما أهلك من » ؟هلكوا بأمور أخرى غير الغلو أم يعني ما هلكوا إال بالغلوإنما أسلوب حصر  «فإنما» .قبلنا

ةؤهنسالما اتخذ  الغلو كان قبلكم  في حديث معاوية في البخاري. «م الق ص 
 طالب: ...........

يكون الحصر إضافي ا  ا،فيكون الحصر إضافي   وحينئذ   ،سؤالهم واختالفهم على أنبيائهم الشيخ: نعم هلكوا بكثرة
 .«الحج عرفة»مثل 

 طالب: ...........
إنما » :ي معه ووضعها على رأسه وقالسر الشعر لما أخذ كبة من شعر بيد ح في القصة في زيادة ماذالكن 

ةؤهاتخذ نسا لماأهلك من كان قبلكم   ؟ ماذا فيها من الغلو ،«م الق ص 
 طالب: ..........

  .ما فيه شيء، فيه مشابهة
 طالب: ........

 هم مشابهة لمن؟ ،ال
 .طالب: للنصارى 

 أهل الكتاب هلكوا باتخاذهم القصة شابهوا من؟ 
 طالب: المشركين؟

 .وهذا نوع منه ،والوصل محرموصل؟ هي مسألة 
 ،لكنه حصر إضافي ،هذا أسلوب حصري بال شك «فإنه أهلك من كان قبلكم ،والغلوإياكم »على كل حال  

ال و  ،«فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو»لوجود أسباب للهالك غير الغلو  ؛بمعنى أنه ال يمنع من دخول غيره فيه
 -رضي هللا عنه -شك أن من أشدها الغلو الذي يوصل إلى الشرك ويخرج من التوحيد، ولمسلم عن ابن مسعود

خبر؟ يراد منه الدعاء  أمهذا دعاء  ،قالها ثالًثا «هلك المتنطعون » :قال -صلى هللا عليه وسلم–أن رسول هللا 
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إما أن يقال  -عليه الصالة والسالم–وكررها ثالًثا  ،ه يراد به الدعاء عليهم بالهالكلكن ،وأسلوبه أسلوب خبري 
 «وشهادة الزورأال »كما كرر  ،أو ألهمية األمر كرره ألهميته ،وإذا دعا دعا ثالًثا ،هذه عادته إذا تكلم تكلم ثالًثا

 معنوي؟ أماآلن هو هالك حسي  «هلك المتنطعون »ليته سكت،  :كررها حتى قلنا
ك وال ش ،يعقبه الهالك األخروي  ،دنيوي فال شك أنه هالك جلوا بالعقوبة يعني إن ع ة؟خر أم هالك آك دنيا هال 

لكن  ،أيام وتمشي األن الدني شيًئا؛ال يساوي  ،، ال يعدلأن هالك الدنيا ال يساوي شيًئا بالنسبة للهالك في اآلخرة
من نفس عن مسلم كربة نفس هللا عنه كربة من » :نسأل هللا العافية، ولذا جاء في الحديث ،اآلخرة أبد اآلباد
من نفس عن مسلم كربة نفس هللا عنه كربة من » ،«من ستر مسلًما ستره هللا في الدنيا واآلخرة ،كرب يوم القيامة
فالهالك الحقيقي إنما  ،لماذا ما قال كرب الدنيا؟ ألن كرب الدنيا ال شيء بالنسبة لكرب اآلخرة «كرب يوم القيامة

الشرك المخرج من الملة الذي  حد وال شك أن أثره في اآلخرة ال سيمال إذا وصل إلى ،هو ما كان في الدين
 .تكون عليه الجنة حرام

 :فيه مسائل: -رحمه هللا -ثم قال
ووجوده وجود كثرة  ،ألن هذا موجود ؛هم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة اإلسالم""األولى / أن من ف

خفية يفعلها بعض الناس في  معاص  ب ا هيم ،مما يدل على أن الغربة مستحكمة ،وظهور في كثير من األقطار
أن بعض من  ومما يؤسف له، األقطار اإلسالمية هي األصل في بعض هامع األسف أنو ظاهرة  ،ال ،بيته

وقد وجدت جهود وبذلت في إخراج بعض القبور من  ،وينافح عنها ،ينتسب إلى العلم والفتوى ينتصر لها
 ،نعوذ باهلل من الضالل ،فأمر بإعادتها ،ثم جاء من يتزعم اإلفتاء في هذا البلد ،ونجحت وأخرجت ،المساجد

 .السالمة والعافية نسأل هللا .قيامة..ـعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم ال
، ثم يأمر بردها ،وتنجح بعض جهودهم ،ويسعى المخلصون المحققون للتوحيد بإخراجها ،يطاف بهذه القبور 

وله جمع من  ،ماري ومحسوب على أهل الحديث من العلماء في المغرببن الصديق الغ  ويؤلف في ذلك، أحمد 
 ،لكن من أشدهم في البدعة أحمد هذا ،وهم يتفاوتون  ،ةلكنهم ال يسلمون من شوب البدع ،كلهم أهل علم ،األخوة

كل حال هذا  ىوعل ،له مصنف في هذا القبور والمزارات واألضرحة شيًئا،على وألف في البناية على المشاهد و 
بل حكموا  ،والذي ينكره هو الشاذ ،وصار هو األصل ،أنموذج وإال فاألمر عم وطم في كثير من البلدانو مثال 

إلى التوحيد الخالص حكم بكفره من بعض  "ومن دعا :كما ستأتي اإلشارة إليه في كالم الشيخ ،عليه بالكفر
والمصنفات  ،وكفر اإلمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ،وكفر شيخ اإلسالم ابن تيمية ،المبدعة"من الغالة 
إن من قال له شيخ  :بل بعضهم من قال ،الموتصدى ابن ناصر الدين على الرد من كفر شيخ اإلس ،موجودة

 ،والرافضة صنفوا في حج المشاهد ،في االستغاثة وصنفوا ،اإلسالم فهو كافر انتصاًرا لهذه البدع العظيمة
 . الحرامووضعوا لها مناسك كما توضع المناسك لحج بيت هللا

 ورأى من قدرة هللا وتقليبه للقلوب العجب" ،"أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة اإلسالميقول:  
وكانت هذه البالد يعني  ،الملة من ثم تزداد وتتطور حتى تصل إلى حد مخرج ،نعم الشبهة تعلق بقلب الشخص
وتطلب منها  ،وفيها أشجار تدعى من دون هللا ويتعلق بها ،فيها قبور تعبد ،في نجد ما تختلف عن غيرها

 .وهلل الحمد والمنة ،ثاره ومعالمهمام المبارك انمحى الشرك وزالت آاإللكن لما جاء هذا  ،الحوائج
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يعني فيما ذكره ابن عباس عن قوم  معرفة أول شرك حدث على وجه األرض أنه بشبهة الصالحين" الثانية /"
  .نوح
ني قوم يع ،يعني الشعوب أول شيء غير به دين األنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن هللا أرسلهم"الثالثة / "

يصده ما لكن  ،يذعن بأنه مرسل من قبل هللا وكل من جاء إليه رسول بالمعجزات انوح يعرفون أن هللا أرسل نوحً 
وأن دينه الحق؟  ،من عند هللا -عليه الصالة  والسالم –ألبي طالب هو ما يعرف أن الرسول كما حصل هيصد

وفي  ،الصالحين والبناية على قبورهم في غلوالنبياء" "أول شيء غير به دين األ  .وجد الصاد ،لكن وجد المانع
والنساء عند باب  ،تشوف القبور مرتفعة ،البنايات على القبور تعلو السور ،بعض البالد البدعية تجد المقابر

سح بالمقام مقام مأنا قلت المرأة تت :وتقول ،شيء رأيناه، وهللا المستعان ،المقبرة كل واحدة في إبطها سجادتها
 اهذا وهللا كالمه .عندنا ينفع ،عندكم ما ينفع :قالت ،ما ينفعكم بشيء ،هذا حديد جابوه من المصنع :إبراهيم

 .نسأل هللا العافية ،لكن عندنا ينفع ،أنتم عندكم ما ينفع ،بالحرف
 ،لهاويسه ،البدع يزينها الشيطان في قلوب الناس سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها"الرابعة / "

أسرع من السيل في  :وسرعة قبول القلب للبدعة كما قال أهل العلم ،يقبلونهاذلك فم ويسول له ،وييسر أمرها
 ،ال إله إال هللا :وهي تقول -جل وعال-من المسلمين تعبد هللا  اآمً معنى أن المسلمين.. ف ئ فماوإال  يعني ،منحدره

وسائل االتصال والقنوات والمناظرات أيًضا في هذه القنوات التي  والمشكلة اآلن في العصور المتأخرة مع وجود
عوام ودخلت هذه المناظرات بشبهها في قعر بيوت  ،صار لها األثر الكبير في قلوب العامة قبل الخاصة

 ،يسمعون  او ؤ لكن بد ،هشبهة من أول العامة عندهم الرضا والتسليم وال عندهم خالف المسلمين كثيًرا ما نسأل عن
من يناظره أقل في وبالمقابل عنده قدرة على التصوير  ون الذي يصور الشبهوقد يك ،آلن يسمعون هذه الشبها

ن فيه شبه جالها ووضحها المفسر فخر الدي ،تفسير الرازي  ، يعني نظير ما فيفيتأثر بها السامع ،هذه القدرة
ال يصنع في الرد مثل ما  ،فيرد عليها برد ضعيف ،بدعته أكبر من بدعته وقد يكون ال يعتقدها ممن ،الرازي 

اآلن هذا تفسير الرازي ما يقرأه إال  .ويرد عليها نسيئة ،نه يذكر الشبهة نقًداإ :ولذلك قالوا .صنع في تقرير الشبهة
 .به في القنوات يسمعها الناس كلهملكن اآلن الش ،طالب علم قد يتأثرون به

ألن صاحب البدعة وصاحب  ؛"أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل"يعني من المسائل  "الخامسةيقول: "
ولذلك أهل  ،ويلبسه بلباس الحق ،بل البد أن يطعم هذا الكالم بشيء ،ل كذاو ن الشيطان يقإالشبهة ما يقول 

آية النساء  ،آية أوحديث بلك  ء تجد صاحب الغلو في التكفير والقتل والتفجير يجي ،البدع إنما يتبعون المتشابه
ال دًا﴾ ن م  خ  ه  ز اؤ ه  ج  م  دًا ف ج  نًا م ت ع  م  ت ل  م ؤ  م ن  ي ق  وينسى  ،فهو كافر انه كافر ما دام خالدً إ :ويقول [93]سورة النساء: ﴿و 

هناك أيًضا نصوص أطلقت الكفر على بعض  ،النصوص األخرى المحكمة وكيفية الجمع بين هذه اآلية وغيرها
ومن وفق  ،ها يستدل بها المرجئلأخرى في مقاب ابها الخارجي وينسى أن هناك نصوًص فيستدل  ،المعاصي

ويخرج بالرأي الوسط الذي هو منهج  ،ويوفق بينها ،لإلنصاف والعدل والتوسط في األمور يجمع بين هذه وهذه
 .أهل السنة والجماعة

 ،والمرجئ الذي هو يقابله يجد ما يستدل به من الكتاب والسنة ،فالخارجي يجد ما يستدل به من الكتاب والسنة 
وإذا  ،اقتصر عليها جرته إلى الغلو والخروجو ألنه إذا استدل بأدلة الوعيد  ؛والموفق من يجمع بين هذه وهذه
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ألنه  ؛على ضالل وكل منهما ،اقتصر على نصوص الوعد جرته إلى اإلرجاء والتنصل من الدين وعدم العمل به
 ،ويكفر ببعض ال يؤمن ببعضه ،ب كلهالبد أن يعمل بالكتاو  ،هذا وإن عمل بهذا عطل ،عمل بهذا عطل هذاإن 

 .فالذين آمنوا بالكتاب كله ووفقوا بين النصوص هم الذين وفقوا للمعتقد الصحيح
 ،ترجى كذا كذا ترجى شفاعته ،رجل صالح ترجى دعوته :تقول شك أن هذه شبهة ال "فاألول محبة الصالحين" 

ا أرادوا به خير ا" .ثم تلبس ما يلبس على من ال علم عنده يعني  "والثاني: فعل أناس من أهل العلم والدين شيئ 
فظن من بعدهم أنهم أرادوا به " ،ليتذكروا عبادتهم فيعملوا مثلهم ؛مثل ما فعل أولئك في أول األمر صوروهم

أنا ما  ،ذكري ..،أناس من أهل العلم والدين شيًئا" يعني من ذلك "فعل ،وأنهم يعبدونهم من دون هللا ،"غيره
 ،المتخصص في الفقه ،بها وكذلك في الشام سدنتها علماء من القبور التي يغلى لكن يذكر في مصر ،سافرت

  .نسأل هللا العافية ،لكن الكالم على األصل وتحقيق األصل ،والمتخصص ،والمتخصص في أصول الفقه
رًا﴾ نوح" سورة"السادسة / تفسير اآلية التي في  ن س  ي ع وق  و  و اعًا و ال  ي غ و   و  ًا و ال  س  د  ت ك م  و ال  ت ذ ر ن  و   ﴿ال  ت ذ ر ن  آ ل ه 

 .وقد تقدمت[ 23]سورة نوح:
شك أن  ال يعني مع االسترخاء "جبلة اآلدمي""السابعة / جبلة اآلدمي في الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد" 

لكن الذي يواصل ما يزيد في علمه وإيمانه ال شك أن الحق  ،والباطل إذا نقص الحق زاد الباطل ،الحق ينقص
عامة الناس ينشغلون  ،عموم الناس وسائر الناس ليسوا على هذه الصفة لكن ،والباطل في مقابله ينقص ،يديز 

لكن إذا  ،وقد ال يكون عندهم من العلماء من يبصرهم ،وليس عندهم من العلم ما يزيدون به إيمانهم ،بدنياهم
 .الباطل ينقص ويتضاءلهو وجد من يسعى في زيادة إيمانه ال شك أن مقابله و 

ا لما نُ من المسائل  الثامنة"" ن الكفر له إ" مثل ما قلنا سابًقا قل عن السلف أن البدعة سبب الكفر"أن فيه شاهد 
ان وا وكم في كتاب هللا بقوله:  ،نها بريد الكفرإ :عن المعاصي ومن أسبابها البدعة وقالوا ،أسباب ك  ا و  و  ﴿ب م ا ع ص 

﴾ ت د ون  ثم  ،األصل المعصية والعدوان ،تأمل ما قبلها ثم يكون السبب بما عصوا وكانوا يعتدون  [78]سورة المائد: ي ع 
  .يتطورون إلى ما وراءه وما فوقه

ول إليه معرفة الشيطان بما تؤ " ،ولو حسن قصد الفاعل" ،إليه البدعةول ؤ "التاسعة / معرفة الشيطان بما ت
ألن المبتدع يظن أنه  ؛يحرص على البدعة أكثر من المعصية ،فهو يحرص عليها أكثر من المعصية "البدعة

 تعرضوأنه م ،بخالف العاصي الذي يعرف ويجزم أنه على باطل ،أو ال يوفق للتوبة ،فال يتوب ،على الحق
، لكن الغالب وقد وجد من المبتدعة ومن رؤوسهم من تاب ورده هللا إلى الصواب ،فتجده يتوب ويقلع ،لسخط هللا

فالغالب أن  ،وأن ما يدعى إليه باطل ،ال سيما وأنه يرى أنه على حق ..حبها القلب فإنها أن البدعة إذا أشرب
هذا  ،لقبول الحق وتاب -جل وعال-وفقه هللا و  ،ناصح مخلص تمر على بدعته إال إن وفق بداعيةالمبتدع يس

لكن العاصي في الغالب أنه مع تقدم السن ومع وجود الوازع من كتاب هللا وسنة نبيه إذا  ،وهذا موجود ،موجود
 أنه فالذي يجزم ،وذاك يجزم أنه على حق ،ألنه يعرف ويجزم أنه على باطل ؛وبين له الحق ،تواله المخلص

  .على الباطل في الغالب أنه يوفق للتوبة إذا بذل األسباب
تحذير من الغلو بجميع  ،بدون تفصيل «إياكم والغلو»وهي النهي عن الغلو  العاشرة / معرفة القاعدة الكلية""

والغلو في العمل يجر إلى  ،أنواعه سواء كان في االعتقاد أو في العمل كما في حديث ابن عباس في الجمرات
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حتى يرى أن  ،ه دليللم يرد ب ممااإلكثار  لىتجد الذي يكثر مما أصله مشروع يجره ذلك إ ،لو في االعتقادالغ
قال ف -عليه الصالة والسالم–قالوا عمله تالنفر الذين  .-عليه الصالة والسالم–عمله أفضل من عمل النبي 

ال يأكل  :وبعضهم يقول ،والثالث ال يتزوج النساء ،والثاني يقوم الليل وال ينام ،نه يصوم النهار وال يفطرإ :أحدهم
وأتزوج  ،وأصلي أنام ،لكني أصوم وأفطر»ن سنته ونهجه وبي   -عليه الصالة والسالم–حذرهم النبي  ،اللحم

 .«فمن رغب عن سنتي فليس مني ،النساء
تبقى مسألة وهي مسألة  .مذموم ومحذر منه -جل وعال-وهو زيادة على ما شرع هللا  ،فالغلو بجميع أنواعه 

صلي الليل كله وليس بعادة أسأنا  :ركعة يقول ةالرسول صلى إحدى عشر  ،اإلكثار من التعبد مما أصله مشروع
ويكثر من الصيام والبذل في سبيل هللا مما أصله  ،ئة ركعةايصلي م، لكن يصلي وينام ،ماال أن :وديدن يقول

 .ئة ركعةااإلمام أحمد عرف عنه أنه كان يصلي في اليوم والليلة م فهل اإلكثار من التعبد بدعة، يعني ،مشروع
 كم؟ 

 .طالب:  ثالث مئة
الغني ذكره في ترجمته المقدسي أنه يصلي في الضحى  عبد ئة ركعة، والحافظ ابناثال  م ،ئة نعماثال  م

الصيف ست  انظر لكن إذا نظرنا إلى الوقت ،ئة ركعةايعني بعد ما ترتفع الشمس إلى صالة الظهر ثال  م
كن أن تؤدى يم مجزئةن وأقل ركعة ئة وستو اثال  م ،ن دقيقةساعة ستو  في كل ،ساعات أو سبع ساعات

 فهل مثل هذا مشروع أو غير مشروع؟ ،ذكروا عنه أنه مداوم عليههذا  ،يعني بدون فتور ،بدقيقة
 ،يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة ا كانأن علي   ،رافضي هو ،منهاج الكرامةر المنجس صاحب ذكر ابن المطه   

لكن  ،الوقت ما يستوعب ،ممكن يصلي ألف ركعة؟ مستحيل ،الوقت ال يستوعب -رحمه هللا -قال شيخ اإلسالم
غير بدعة؟ يعني أصله مشروع ومأمور  أمفهل مثل هذا بدعة  ،ا مع المداومةئتين مع مشقتهائة والمامسألة الم

طول القيام والقنوت أو بكثرة يعني فأكثروا منها سواء كانت ب ،الصالة أفضل مستكثر منه ،وجاء الحث عليه ،به
 .«من صام يوًما في سبيل هللا باعد هللا وجهه عن النار سبعين خريًفا» ،والصيام كذلك ،عدد الركعات

 طالب:...........
لف اإلكثار من التعبد على كل حال مأثور عن الس ،البتداعهو التزام العدد والوقت ذكره الشاطبي من أسباب ا

الختم في يوم وفي ليلة هذا معروف حتى عن  ،وأما في يوم ،وبعضهم مرتين كالشافعي ،وختم القرآن في يوم
 ،له حد فما جنسه مأمور به وجاء الحث عليه واإلكثار منه ما ،فهذا إكثار من التعبد -رضي هللا عنه -عثمان

فقد يكون هذا الشخص الذي تعمد اإلكثار من هذه العبادات وإن كان  ،لة موازنة ومفاضلةلكن يبقى أن المسأ
فإذا لم يشق عليه وقدر على  ،يعوقه ذلك عما هو أفضل منه ،عما هو أفضل منهذلك أصلها مشروعة قد يعوقه 

 اسمه؟  ما ،لكنوي على أن اإلكثار من التعبد ليس ببدعةل ..فيه كتاب اسمه ،ذلك
 ...........طالب: 

 ،مطبوع في الداللة على أن اإلكثار من التعبد ليس ببدعة، العبادة شأن الصالحين من السلف ومن جاء بعدهم
ويكون غيرها أفضل منها فتعوقه عن هذا  ،ألنه قد يعتمد عبادة ؛لكن ينظر اإلنسان إلى مسألة المفاضلة

وأقر ذلك شيخ  ،التنوع في العبادات مطلوب ،لشرعوالتنوع في العبادات مطلوب في ا ،فتكون مفضولة ،األفضل
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من أبواب الدين والخير  لكن إذا فتح له باب، فال يلتزم اإلنسان عبادة واحدة ويترك ما عداها ،اإلسالم وغيره
ويصعب عليه  ،ألن بعض الناس يفتح له باب اإلنفاق ؛يلزم هذا الباب الذي فتح له ،والفضل وثقل عليه غيره

استغل  :لناس يتعبد ويصعب عليه اإلنفاق نقولاوالعكس بعض  ،أكثر من اإلنفاق :نقول ،باب التعبد بالبدن
وال فيه خيار  ةدوحما أوجب هللا ما فيه من ،-جل وعال- ما أوجب هللا ،هذا في غير الواجب ،وقتك فيما سهل لك

؟اصل م ،صعب عليه اإلنفاق :نقول ألنها  ؛واترك بعض الصلوات ،أو أنفق األلوف المؤلفة ،ال ئة ركعة وال تزك 
، مطلوب من المسلمين عموًما خف أو ثقل -جل وعال-ما أوجب هللا  ،صحيحغير هذا الكالم  ،ال ؟ثقيلة عليك

 .ما زاد على ذلك في النوافللكن الكالم في
 انتهى الوقت؟ 
 .وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وهللا أعلم 
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 .السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
أما  ،بينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيوصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله ن ،احلمد هلل رب العاملني

 ،بعد
تقدم شرح  ،نهم هو الغلو يف الصاحلنيفيقول اإلمام اجملدد يف ابب ما جاء أن سبب كفر بين آدم وتركهم دي 

وهي مضرة العكوف على القرب ألجل  ،من هذه املسائل ةحلادية عشر ابب وعشر من مسائله، واآلن نبدأ االب
  .عمل صاحل

عكوف على عمل اخلري إذا مل وهو لزوم املسجد لطاعة هللا، فال ،عتكافومنه اال ،العكوف: هو لزوم الشيء
ال  ،والعكوف على عمل الشر ال شك أنه من احملرماتما هو أهم منه فهو من مطالب الشرع، عيشغل 

سيما إذا كان فيه شرك أو وسيلة إىل الشرك، والعكوف على املباحات ومالذ الدنيا هذا ال شك أنه مذموم، 
ساعات الفتجد اإلنسان َيضي  ،اليوم عجب وذهل من عكوفهم على هذه اآلالت الناس وإذا رأى اإلنسان

 يف يستعملهنه إ :يشغله، وإن قلناهو اآللة، هذا عكوف وهذا لزوم و  عن هذه الطوال وهو ال يرفع رأسه
من صلة األرحام ومن بر و  -جل وعال-هم من ذلك من ذكر هللا أيشغله عما هو  همباح ال شك أن

وَيكن  ،واي فالن ،اي فالن :وأمه تناديه ،جتده عند أمه أو عند أبيه ال يرفع رأسه عن هذا اجلهاز ،الوالدين
 .يسمعشيء و  أوذنه مساعة أيف 

وهذه فتنة عمت وطمت ودخلت مجيع البيوت، ال يستثىن من ذلك إال القليل النادر،  ،وهذا هو احلاصل 
؟ وأول ما ظهرت هذه هيفوت ماذا ،ج اجلوالورأينا بعض األئمة جمرد ما ينصرف من الصالة عن املأمومني خير 

وصار كل  ،ونظروا يف أخبارها وكورهتا ومصارعتهاعليها بعض الناس، الوسائل املرئية من التلفزيون عكف 
بل وصفه مبا هو أشد من ذلك، فعلى  ،ن هذا العكوف حمرمإقال: فر لبعض املشايخ ك  وقتهم هلا، فذُ 

 .يف مجيع ما أييت وما يذر -جل وعال-اإلنسان أن يتقي هللا 
لكبار، بل معرفة الصغار هلذه األجهزة أعظم وأشد من معرفة ا ،نشأ عليه الصغار اآلن نهأ ومع األسف 

رأيت طفاًل عمره سنة  ن هؤالء الصغار ملعرفتهم هبا أصيبوا ابلغرور، وذكرت لكم يف مناسبات أينإوحَت 
رب يقلب اجلوال لكن من الك   ،عمره فسنة ونص ،ألنه قصري ؛قريب ،عن اجلوال بعيًدا ليسواقف ونصف 

يعين املسألة وصلت إىل هذا احلد؟ ِبصبع الرجل يقلب، هذا كله هنم هبذه  ،رجله أبي شيء؟ ِبصبع
وهلم  ،على هذا، نعم هلم أن يزاولوا ال ينشئوهنم ،يف انشئتهم -جل وعال-على اآلابء أن يتقوا هللا  ،األمور

ده ال ُيفظ أو على حساب التنشئة الصاحلة، جت ،أن يستمتعوا حبياهتم، لكن ما تصري على حساب اآلخرة
وجتد كل ما يف خمزون هذه األجهزة ملم به  ،شيًئا من كتاب هللا وال من السنة وال من أقوال أهل العلم

 .ويقرأ كل ما كتب ويرد عليه، ضاعت األمور هبذه الطريقة ،ومطلع عليه
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مسألة العكوف على القرب من الشرك وغريه إذا كان يعبد من  ههذ "مضرة العكوف على القرب" :ولذا قال
عنده هذه من وسائل الشرك ومن أعظم  -جل وعال -ربالشرك األكرب، وإذا كان يعبد الهذا  ،دون هللا

ال  ًئاأن يف هذه األجهزة من الشرور شي مع ،خلوان يف املباحات ،البدع، املقصود أن العكوف على املباحات
نسأل هللا  ،يغطيه هيئة وال غريهمأن شيء ما َيكن  ،وحصل بسببها من الفجور واملنكرات ،لخيطر على البا

 .السالمة والعافية
صلى أوى إىل فراشه يف الساعة الثانية من الليل بعد أن  ،ومعدود من أهل العلم شخص يف الستني من عمره

ريثما أيتيه النوم،  القصائدذه من ه شيء أوشاطبية  أوإما نونية  ةيطلع قصيدوأراد أن يطلع اجلوال  ،الوتر
ال استطاع و  ،امرأة من غري طوعه وال اختياره ،وهللا إن الذي طلع صورة عارية ،طلع له؟ أان يف مسجد ماذا

هذه األشياء  ،فنت فنت مدهلمة ما فعل،أن قفل اجلوال وسحب البطارية ما أدري  أن تذهب هذه الصورة إىل
الشباب له وتداول  ،اإلحلاد والزندقة ،ونتاجها يف أفراد الناس وكثرة الكالماثرها آيعين شف  ،عظائم

يصل إىل الناس كلهم، بينما كنا يف عافية وسالمة ال  عامل كلها، واخلرب اآلن ويف ثوانٍ طالعهم على أخبار الاو 
مقابل هذه سوف عليه يف ألكن غري م ،يء من اخلري الذي فيهانعرف هذه األمور، قد خيفى علينا ش

  .الشرور اليت ابتلينا هبا
عيد، جاءان اخلرب وحنن نقرأ القرآن العصر أن اليوم  :ئة اآلن، يقولايف قرية من القرى ُيدثين شايب يناهز امل

شف لكن  ،ن، يعين هذا يف مقابل مثل هذه األمور وانتشار اخلري وأخبار اخلريو والبلدان اجملاورة لنا معيد
حلسنات يف غمار وحبور هذه السيئات مغمورة بال شك، كما أن السيئات اليسرية يف املقابل، يعين هذه ا

 .حبور احلسنات الكبرية مغمورة
  ."مضرة العكوف على القرب ألجل عمٍل صاحل" املقصود أن الشيخ يقول:

هذه من وسائل  ،ويذكر هللا ،ويدعو هلل ،ويصلي هلل ،وهو يعبد هللا ،عند قرب -جل وعال-إذا عبد هللا 
 .وأول ما بدأ يف قوم نوح أهنم عكفوا على قبورهم مث صوروهم بعد ذلك ،الشرك، ومضرهتا عظيمة

من وسائل الشرك، فإذا نصبت هذه  ،وال شك أهنا من الوسائل "الثانية عشرة / معرفة النهي عن التماثيل"
ذلك نسي مث بعد  ،الوا نتذكر هبم عبادهتمالتماثيل ألمر ما وهلدف ما كما فعل قوم نوح ملا صوروا ومثلوا وق

هذه قد  ،اآلن الصور الكبرية اليت تعلق يف اجملالس وغريها للكبار والعظماء، العلم ودرس ونسخ فعبدوهم
خيشى من أن يتطور أمرها إىل أن تعظم التعظيم احملرم، مع أن أصل التصوير هذا معروف حكمه، لكن 

 .مسألة التعظيم شيء آخر
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أواًل  ،" الثانية عشرة ملاذا نزيل هذه التماثيل؟ ألهنا مظنةنهي عن التماثيل واحلكمة يف إزالتهامعرفة ال"
ولكن املرجح كما دلت عليه  ،حمل كالم ألهل العلمهو وما ال ظل له  ،اجملسم جممع عليه ،التماثيل حمرمة

  .ن وغريه داخل يف التحرميآالنصوص كما يف حديث القر 
 .هبا، فيحصل التعظيم ال ُيصل الغلوئل ؛إزالتها"واحلكمة يف "

وشدة احلاجة إليها يعين قصة قوم نوح مع أصنامهم ومتاثيلهم "ة عشر / معرفة عظم شأن هذه القصة" ثالثال
ألن اإلنسان قد يقع فيها أو يف نظريها وهو ال يشعر، وقد وقع كثري من الناس يف كثري من  ؛"مع الغفلة

  .أقطار املسلمني مع األسف الشديد يف مثل هذا ويف مثل ما هو أشد منه
ويهرم عليها  ،ويربو عليها الكبري ،ألن هذه البدع ينشأ عليها الصغري ؛وشدة احلاجة إليها مع الغفلة عنها""

وال بلغهم شيء  ،ال يعرفون نصوص الكتاب والسنة الذين امغملاذا؟ ألن هؤالء العوام الط ،شكل يستوهو ال
وتقبل  ،شيخ فالناي  :وهم يقالىل هذه الدنيا إخرجوا  أن يوم من احلجة يرون شيوخهم املعظمني وهم من

أنت ما  :قال ،اي أخي هذا حرام ال جيوز :فإذا قيل لهُيصل معه شيء من الغلو، و بل  ،وُيتفى به ،يده
والدليل  ،أنت تعمل كذا :وقريب منه وليس مثله، إذا قيل للعامي ،أنت أعرف من فالن، وال أعلم من فالن

 .أنت أعرف من اإلمام أمحد؟ ما يناقشك ابلدليل :يقول كذا،  على كذا
 وهللا ما :ألة حبيث يفهمه فيقول لكلكن أنت أتيت له بدليل يف أصل املس ،اآلن هو ليس من أهل النظر 
لكن إذا  ،على كل حال العوام فرضهم التقليد ،فالن من األئمة يف مسائل التقليد أوعرف من فالن أب نتأ

من يثق بعلمه ودينه، ممن بسؤال وقف حَت يعرف الراجح من املرجوح مسع الواحد منهم الدليل جيب أن يت
  .تتوافر فيه الشروط الثالثة

َواه ُمْفتٍ  ْف ل لع ْلم  َوالدِّ يْن الَورَعْ  َولَْيَس يف  فَ ت ْ  ُمت اَبْع    َما مَلْ ُيض 
ما عنده علم، أو عنده علم  ادينً جتد عنده  ،لكن ما عنده ورع، تكلم مبا شاء ،س جتده عنده دينبعض النا

: العلم، ةلكن إذا اجتمعت الشروط الثالث ،عنده دين، وهذا موجود مع األسف يف صفوف املتعلمنيوال 
 .والدين، والورع، هذا تربأ الذمة بتقليده

يعين هؤالء الشيوخ الذين إايها يف كتب التفسري واحلديث"  قراءهتم وهي أعجب وأعجب / الرابعة عشرة"
 قرؤوايف غريها من البلدان يف تركيا، هؤالء ما  ،يف اهلند ،يف الشام ،يف مصر ،هم يف األقطار يف املغرب

هنم ما قرؤوا؟ قرؤوا، ويقرؤون من إ :أو يف كتب التواريخ؟ هل يقال ،ابن كثري أو ابن جريرقصة يف تفسري ال
النصوص الصحيحة يف البخاري وغريه، وهلم شغف ببعض الكتب مثل البخاري هذا يردد يف مجيع األقطار  

ويرى ما يناقض ما هو  ،أو للربكة؟ كثري منهم يقرؤونه للربكة ،لالنتفاعهل يقرؤونه  كالورد عند بعضهم، لكن
 .وتقدم ذكرها ،وهذه عقدة إعجاب الكرباء ،شيوخنا أعرف :عليه ويقول
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 .ومعرفتهم مبعىن الكالم" إايها يف كتب التفسري واحلديث قراءهتموهي أعجب وأعجب  /الرابعة عشرة "
 :يف كتب الفلسفة يقال أوا يف كتب املنطق هيعين ما يقال وهللا صعب الكالم ما يفهمونه، ما قيل اقرؤو  

ما نفهم، هي موجودة يف كتب التفسري واحلديث  :ما نفهم حَت وال يف كتب األصول يقولون ،معقدة
املبتدعة وفيه الكفر ويعرفون ألفاظها، ابملقابل الكالم الرديء الذي جرى على لسان بعض  ،ويعرفوهنا

على  خلوان ،عريب وغريهابن ينتسبون لوحدة الوجود يف كالم  ،الصريح يف كالم بعض علماء وحدة الوجود
 .اد واملناقض لكالم هللا ورسولهجتد الكالم احمل ،املكشوف

 وتنطمس البصائر والقلوب         الذنوب أال بذكر هللا تزداد                    
؟ ال أنت وال يدريكم ماأنتم  هذا، يعين ماما تدرون  ،أنتم ما تفهمون :يقرأ هذا الكالم ويقول مث أييت من

ما  ؟يقول ماذا ،ابلتفاسري واحلديث كالمنا مفهوم هذا  :نقول نحنكالم، شيخك ابن تيمية يفهم هذا ال
نقول أنتم تفهمون ولكم  حننإذا جاؤوا بكالم واضح مثل الشمس يقول ما تفهمون،  حننتفهمون أنتم؟ 

وبعضهم متخصص يف علوم الشرع وما يسنده من علوم  ،عندكم معرفة ابلعربية وأساليب العربو عقول 
 .نسأل هللا العافية ،العربية وابرز ويقرأ هذا الكالم وال كأنه يسمع

جل -لكن هللا  ،فسريما ُيتاج إىل ت ،وبني قلوهبم، يعين واضح وكون هللا حال بينه ومعرفتهم مبعىن الكالم""
واملنكر  ،مر إىل أن يكون املعروف منكًراقلوهبم فال يدركون، وهكذا يصل األحال بينهم وبني  -وعال

 ،معروفًا، اآلن الذي يدعو إىل حتقيق التوحيد وتنقيته وتصفيته من شوائب الشرك والبدع، أطلق عليه الكفر
 .؟ إىل التوحيدماذا حممد كفروا وهم دعوهتم إىل شيخ اإلسالم وشيخُكفر 

واضحة مثل مصادمة وال يصادم  قد يتكايس اإلنسانحَت اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات" " 
 ،هذا خيتلف ،ال :شف الدليل يقول :ال يقال لهئل ؛هذا خيتلف عن فعل قوم نوح وهو مثله :النار يقول

 ء.حالة على غري مليإوهذه  ،ما نعرف حننشيوخنا يعرفون وجه االختالف؟  ما :تقول له
إىل التوحيد ُيكم  ن من يدعوإ :مثل ما قلنا"واعتقدوا أن هني هللا ورسوله عنه هو الكفر املبيح للدم واملال" 

 .ركفِّ ي ،عليه ابلكفر
 ،ليقربوان إىل هللا ؟هم عبدوهم قالوا ندخلكم اجلنةأهنم ال يريدون إال الشفاعة" "اخلامسة عشرة / التصريح 

ليقربوان إىل هللا الذي يغفر الذنوب، لكن بعض الطوائف ممن يتكلمون به  :قالوا ؟ليغفروا لنا ذنوبنا :قالوا
وقصدان  ،عبد هللا جئنا بيتك  املطاف حتت الكعبة يقول: اي أابويف ،على املأل صرح مبا هو أعظم من ذلك

اذا ترك هلل؟ نسأل هللا السالمة صار هو اإلله مثل هذا م ،ال ،يرجو الشفاعة ما هونرجو مغفرتك،  ،حرمك
موجود  ، بلأو كالم متقدمني غالة اافرتاضً  ليسوهذا  ،إىل أن قال قائلهم حَت وصل هبم األمر ،والعافية

 اآلن يردد يف القنوات:  ،اآلن
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أيب عبد هللا لو بف ،ال بكىإأن أحًدا ال يسمع كالمي  -يعين احلسني -وعندي عهد من أيب عبد هللايقول: 
 ،ويكفرون الطوائف األخرى ،ومع ذلك يزعمون أهنم محاة اإلسالم ،اجلبار لبكيته، نسأل هللا العافيةنزل 

 .ا كبريًاتعاىل هللا عما يقولون علو   ...كالم  ،وهللا املستعان
اآلن صرح  ،لة شفاعةمسأ ليست ؟يريدون؟ يريدون مغفرة ماذا ءالؤ ه أهنم ال يريدون إال الشفاعة""التصريح 

وال يريدون  ،ال نظر هلم يف اإلسالمعلى أهنم مما يدل داللة واضحة  ،شنع من ذلك وأعظمأمبا هو بعضهم 
 ،اإلسالم، وإمنا يريدون هدم اإلسالم من بداية املذهب إىل يومنا هذا، ما نقول وهللا هذا معتدل هذا كذا

 .هذا مذهبهم
الذي صوروا  ،يعين أرادوا عبادهتمرادوا ذلك" أم أن العلماء الذين صوروا الصور "السادسة عشرة / ظنه

 ،وأولئك قوم صاحلون ،نو عن كوهنم علماء هم قوم صاحل العلماء الذين صوروا أواًل يعين ما أدري ،الصور
 ...أما من جاء بعدهم ،نصورهم لنتذكرهم ونتذكر عباداهتم :فقالوا

 طالب: ...........
أليس  ،صوروها، السبب أهنم يتذكرون عبادهتم وينشطون إذا رأوهمالعلم الذي هو السبب الذي من أجله 

هم ليذكروا و ر لكن هؤالء صو  ،؟ موجود اآلن على مر الزماناموجودً  أليسيف عباد هللا من إذا رؤي ذكر هللا، 
هم الشيطان ءجا ،وعبدوا من دون هللا ،ودرس العلم ،مث بعد ذلك نسي العلم ،وينشطوا على العادة ،هللا

نه إذا صلى إ :سنة ويقوللل -مع األسف -ن ينتسبمم ءمن جيي ءما صوروهم إال ليعبدوهم، وجيي :قال
الصنم  ماذا أتى ،ألنه احتمال أنه اختذه سرتة، طيب عنده غريه ؛؟ صلى خلف صنم ما تكفرهماذاخلف 

 .هللا املستعان ،سرتة ،ال :وتقول ؟؟ من الذي جاء ابلصنم ألهله ويصلي إليهأصالً 
وهذا هو املآل بعد أن  ،أرادوا عبادهتم رادوا ذلك"أالعلماء الذين صوروا الصور  "السادسة عشرة / ظنهم أن

 .هنم صوروهم ليعبدوهمإل :رس العلم ونسي قال هلم الشيطاندُ 
  .«ال تطروين كما أطرت النصارى» :-صلى هللا عليه وسلم–"السابعة عشرة / البيان العظيم يف قوله 

 صريي يقول: و الب
ْن الَكل ما اداَعْتُه الناَصاَرى يف  نَب يِّ ه م    َوُقْل َما ش  مَ  كَ نْ عَ  عْ دَ   ْئَت بَ ْعَد َذاَك م 

أو اثلث ثالثة، والباقي ما عليك منه،   ،هو ابن هللا ،نه هو هللاإقال النصارى  مال ال تق ما تريد، لكنقل  
لكن دع  ،-عليه الصالة والسالم–العبادة اليت ال تصرف إال هلل قلها يف حقه  كل أنواع  ،الغلو كل أنواع

وما  ،«ال تطروين كما أطرت النصارى» :ما تقع يف احلديث حَت؟ ملاذاعنك ما ادعته النصارى يف نبيهم، 
–ما عندك مشكلة، لكن النيب  ،قل ما قال املشركون قاطبة ،قل ما قالته اليهود ،ذلك قل ما شئت اعد

  .«ال تطروين كما أطرت النصارى» قال: -عليه الصالة والسالم
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 دَْع َعْنَك َما اداَعْتُه الناَصاَرى
  .والباقي قل ما شئت من الكلم ،جتنب هذه األلفاظ ،هو اثلث ثالثة، هو ابن هللا ،هو هللا :ال تقل

ْن َوُقْل َما ش    الَكل مْئَت بَ ْعَد َذاَك م 
ما جاء من  ،أنه مظلوم -عليه الصالة والسالم–مث يف البيت الذي يليه ادعى أن اآلايت أنه مظلوم حممد 

 .البيت اآلن ما أضبطه ،تليق بهايت ما يبني منزلته اليت اآل
 ماذافصلوات هللا وسالمه على من بلغ البالغ املبني،  «ال تطروين كما أطرت النصارى عيسى ابن مرمي»

ومع ذلك كل كالمه وكل بيانه نوقض مناقضة اتمة  ؟ي يكون أبني من هذاذالكالم ال .. ما؟أوضح من هذا
أنه  رونويقيمون السهرات اليت ي ،ويقيمون املوالد ،ويزعمون حبه -عليه الصالة والسالم–ن ينتسب إليه مم

عليه الصالة –دخل النيب  :ويقومون قيام وقوف وهم جالسون يقولون ،يسموهنا احلضرةو  ،ُيضر فيها
 . -والسالم

لعلك ترحل عن  واحد من شيوخ أنصار السنة جاءه واحد يف حيه من املتصوفة من املعاصرين، قال له:
فال حترجنا مع  ،يتضايق من وجودك يف هذا احلي -عليه الصالة والسالم–قال: ليش؟ قال: الرسول  ،حينا

نا ويرتدد ئالرسول تعود على هذا البيت وجيي :؟ قالتأن ترحلال  ملَ طيب  :قال ،الرسول، نسأل هللا العافية
حاد آجلعله مثل  -عليه الصالة والسالم–يقال يف مقامه  أنال حترجنا، كالم يليق  :يقول ،وما أدري ،علينا

 .اوى فلسً االناس وأفرادهم يرتدد على شخص ما يس
  .هبالك املتنطعني" إايان -عليه الصالة والسالم–"الثامنة عشرة / نصيحته 

لكن  ،سلوب خربهذا خرب أو دعاء؟ يعين األوهل  ،«هلك املتنطعون» :-عليه الصالة والسالم–ألنه قال 
هالكهم يف  ابعتبار أنه أخرب عن ايعين يصلح أن يكون خربً  ،يراد به الدعاء عليهم ابهلالك، وواقعهم اهلالك

 .-جل وعال-يًضا يف الوقت نفسه ُيتمل أن يكون دعاًء عليهم أبن يهلكهم هللا أاحلال أو املآل، وهو 
أن يكون هبذه املنزلة اليت هي التشدد املخرج  منه رون املتشدقون املتشددون، التنطع ال يلزمعقاملتنطعون: املت

ق وخياطبهم هبا، و من العربية ويدخل الس ًئاأييت شخص تعلم شي ،قد يكون يف أمور الدنيا ،عن حيز االتباع
 ويكون حينئذٍ  ا،وتشدقً  االعامة ما يعرفون هذا يسمونه تنطعً  ،الفصحى وابلكالم املتتابعابللغة العربية 

ن فرد واحد يستطيع أ ،لى لغة القرآن، ليس هبذه الطريقةعد الناس و أان أريد أع :قال إذا :قالمسخرة للناس 
بعض  نرىلى مستوى إعادة الناس ممكن، عتكون  ضافرةمتإذا بذلت جهود كبرية  منعد الناس أو يردهم و يع

 .وهللا املستعان ،املشايخ الوافدين وهو يتكلم ويقرأ بعض األمور أو يتحدث يف بعض القضااي جتد التكلف
 ."التاسعة عشرة / التصريح أهنا مل تعبد حَت نسي العلم"
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لينشطوا بذلك هم يعبدون هللا، مث  ؛عند قبورهم -جل وعال-يعبدون هللا  ،كانوا يف بداية األمر يتذكرون هبا
هم ما صوروهم  :انقراض هذا اجليل قال هلم الشيطانو صوروا تلك التماثيل لتذكرهم هبم، بعد مدة وأمد 

 .صوروهم ليعبدوهم حَت نسي العلم إمنا ،ليتذكروهم
يصحح لك عباداتك إذا جهلت؟ العلم، صالة من العلم در وجوده ومضرة فقده" بيان معرفة ق ا"ففيه

وبعض الناس من العامة جتده يصلي العقود ويف  -عليه الصالة والسالم–ابلعلم  ؟املسيء مَت صححت
مع أن  ،هون مثل هذا اجلاهلأيًضا فيهم غفلة ال ينب وبعض املصلني ،وال يسأل عن صالته ،صالته خلل

من نصيحته له أن تصحح له عباداته، املقصود أن  ،تهمن نصيحته أن تصحح له صال ،الدين االنصيحة
ْنُكْم َوالاذ يَن أُوتُوا وجاءت بفضله وشرفه نصوص الكتاب والسنة،  ،العلم قدره عظيم ُ الاذ يَن َآَمُنوا م  ﴿يَ ْرَفع  اَّللا
الرفعة ليست  ؟ما بني السماء واألرض أمن و مخس وعشر مقدار الدرجة؟  ما[ 132]سورة األنعام:اْلع ْلَم َدَرَجاٍت﴾ 

 .سهلة
وقد آاته هللا من األدوات ما  ،ومسك اجلادة من أوهلا ،وأخلص فيه ،والعلم يسري على من يسره هللا عليه 

ورأينا من هذا النوع من  ،م السنني الطويلة وال يدرك شيًئاقد يطلب العلفوإال  ،يتمكن به من احلفظ والفهم
ومع  ،وُيضر الدروس من درس إىل آخر ،لكنه ما مشى على اجلادة ،اهر والعبادةالصالح ظ ،ضاع عليه

من سلك طريًقا يلتمس فيه »ومثل هذا يكفيه حديث:  ،ذلك ما كتب له شيء من العلم مع طول املدة
ل وعليه أن يبذ ،أدرك أو مل يدرك ،فطالب العلم على أي حال رابح ،«علًما سهل هللا له به طريًقا إىل اجلنة

ويف  ،، اتجر قد يتعب ليل هنار وعشرات السنني-جل وعال-ما يستطيعه من األسباب، والنتائج بيد هللا 
 .مثل هذا يف مجيع األعمال ،مثل هذا يف الصانع ،وقل مثل هذا يف املزارع ،النهاية ال شيء

أَنْ ُفَسُكْم َوَأْهل يُكْم  ﴿ ُقواذكران يف درس األمس ومضرة فقده" وجود العلم  بيان معرفة قدر وجوده ا"ففيه 
من اجملتهدين تسأل أي شخص ابلعلم، اآلن لو  :-رضي هللا عنه–قال علي بن أيب طالب [ 6]سورة التحرمي: اَنرًا﴾

 ،البد أن يعرف األركان ،ما يفرق بني ركن وبني سنة ؟تقول له: كم أركان الصالة هو يصلييف العبادة و 
وهو ال يشعر، فإذا كان هذا  ،ال يقع فيما خيل يف صالتهئل ؛يعرف السنن ،يعرف الواجبات ،روطيعرف الش

وما يعرف ما تثبت  ،، طيب إذا كان ما يعرف شروط ال إله إال هللاالعلم الذي يصحح لك أعظم العبادات
منها لكن أيخذ  ،ال ،عامي مطالب ابالجتهاد يف هذه األمورليعين هذا أن ا هذا خطر، والفما تنفي ال و 

لذي أصيب حبديث جابر عند أيب له طريقة يف الكليات يف األصول، فيه حديث صاحب الشجة ا ًئاشي
اء وامل ،ال جند لك رخصة :قالوا ؟جتدون يل رخصة أن أتيممهل  :حضرت الصالة قال هد فشج يف رأسداو 

 حديث ،فيه كالماحلديث و  -عليه الصالة والسالم–قال النيب فمات الرجل،  ،فمات ،عندك، اغتسل
 ومن الذي يسأل؟ ،«؟فإن شفاء العي السؤال ،قتلوه قتلهم هللا، أال سألوا إذ جهلوا»  :صاحب اجلشة
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وهو  وعنده أشياء، ،ولكن عنده أساليب ،ون العوام وهو شبه عاميظأهل العلم، فيه واحد من الذين يع 
إذا مات  :نعم الالعب جنم قال :قال: أنت الالعب عندك أفضل من العامل يقول للشباب، قال الناس يعظ

والعامل شأنه يف األمة  ،املسألة مسألة رأي ؟أنت ال تريدهمن طوع مممبلك  ءجتي أوعامل يغسله بء أبوك جتي
ألن  ؛فال قيمة للعلم ،ختلف العمل ..إذا ختلف العلمفوإال  ،عابد أوشأن عظيم أعظم من شأن مطوع 

 ."ومضرة فقدهالثمرة العظمى من العلم هي العمل، ولذلك يقول: "
إن هللا ال يقبض » :يف احلديث الصحيح يف البخاري وغريه"العشرون / أن سبب فقد العلم موت العلماء" 

يقول: إن سبب فقد  والشيخ ،«وإمنا يقبض العلم بقبض العلماء»ينتزعه من صدور الرجال  «العلم انتزاًعا
ا اختذ الناس رؤوًسا ُجهااالً  "فإذا مل يبق ،العلماء، هذا قبض العلماء موتم بسبب العل

ً
 ،فأفتوا بغري علم ،عامل

وتسلموا  ،السواآلن تصدروا يف اجمل ،-ال كثرهم هللا -وما أكثرهم اآلن مع األسف الشديد ،فضلوا وأضلوا"
 ،العلم هلم يوإن ادع ،عندهم شيء من العلمهنم عموا أز  يف احلقيقة جهال، وإن مومع ذلك ه ،املناصب

 .لكن هم يف احلقيقة جهال ،الشهاداتوإن محلوا 
 ،منت التوحيد؟ ما أدري وهللا اإلمام حممد بن عبد الوهابألف خالهلا يقول: ما هي املدة اليت  هذا يسأل

السؤال الثاين إذا قلنا ؟ ألنه ال َيكن أن ينطبق عليه  شهر أو شهرين وكذا هذا املقصوديعين هل ألفه يف
ألنه  ؛ا يف كثري من األمورمنً ز  آخر عمره خيالفأول عمره و  حَت ،ابلفهم أنه ألفه يف أول عمره أو آخر عمره

من خيالف هذا ز  لف يفاصة أنه أُ وخبن هذا املنت كثري من أبوابه يتناقض مع التطبيق أبيقول: هل يقال 
حد، نعم هناك فية التعامل مع الكتاب والسنة واوكي ،سنة واحدةوال ،والقرآن واحد ،الزمن؟ دين هللا واحد

 .ادتز  واملفاسد إذا ،ادتز  أمور اجتهادية تؤثر فيها املصاحل إذا
 :ما نقول ،عروفة هذه ألول الزمان وآخرهامل والقضااياملقصود أن أصول الدين والقضااي املشهورة يف األمة  

 ائتنيم يلاحو  ،ني وثالثنيائتنعم أكثر من م ،نو وثالث نائتامئة سنة أو اوهللا كتاب التوحيد ألف له ثالث م
واية تنتهي بوقتها؟  أوهو قصة  ،ما يصلح لزماننا :ومخسني سنة، قرنني ونصف نقول ائتنيمومخسني، حوايل 

 كثري من  وال شك أنه عالج لكثري من القضااي املوجودة يف ،مكانمان و ز  وقال الرسول صاحل لكلقال هللا 
ألنه يعاجل قضااي كربى تناقض  ؛مع األسف الشديد واملسلمون أبمس احلاجة إليه وإىل مثله ،أقطار املسلمني

بل يتكلم عن قضااي  ا،صحيحً  ليسهذا  ،هذا املنت يتناقض مع التطبيق :أصل الدين التوحيد، أما أن يقال
  .لكل قوٍم وارث :موجودة حبروفها اآلن، وكما قيل

 ............طالب: .
 ؟اذام
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احكم على الكتاب بغض النظر، كثري من الناس اهتدى وال يقرأ للشيخ حممد بن لكن الكالم عن الواقع،  
وأنه  ،فعل يف كثري من أقطار املسلمني بعد أن لبست الشبهة الوهابية على ما قالوا ةودونه رد ،عبد الوهاب

بل حترق كما  ،وال تقرأ كتبه ،صار ما يقبل كالم الشيخ ،يكفر املسلمني ويفعل ويرتك، صار فيه ردة فعل
بدون  ،أحرقت قبل ذلك كتب شيخ اإلسالم وابن القيم، فبعض الناس جيتهد وخيلع الصفحة األوىل وخيليه

اسم فقرأه أكثر من واحد واهتدوا بسببه، وبعضهم ُيذف اسم والد الشيخ حممد بن عبد الوهاب فيقول: 
 -ترمجوه إىل اللغات، فكون الشيخ ،واستفادوا منهىل جده التميمي، وقرأه الناس حممد بن سليمان نسبة إ

أو ستة  يعين من بعد سبعة عشرة ،يف العقد الثاين كم؟ابن عباس يفيت وعمره   ،صغري السن -هللا هرمح
هذا معروف عند أهل العلم الذي ينبغ ما َينع من  ،اإلمام مالك أفَت وعمره سبعة عشر سنةو  ..عشر

يعين ما َير ابملراحل املطلوبة، فتجده  ،ب الطالب قبل أن ُيصرملكن احملظور أن يتزب ،لتأليف والفتوىا
 .سواء كان كبريًا أو صغريًا هويضيع غريه، أما إذا أتهل فال أحد َينع ،نفسههذا يضيع  ،يتشيخ من أول األمر

الشفاعة مخس: األوىل يف اإلراحة من هول  :هذا ينقل عن فتح الباري يقول: قال النووي تبًعا لعياض
إدخال قوم حوسبوا  الثالثة يف .اجلنة بغري حساب الثانية يف إدخال قومٍ  .املوقف )الشفاعة العظمى(

اخلامسة يف رفع الدرجات .  إخراج من أدخل النار من العصاةيفالرابعة  .العذاب أن ال يعذبوا وافاستحق
اإلراحة من هول املوقف هذه  :املقصود أن هذه الشفاعات اخلمس، الشفاعة اخلاصة أبيب طالب ..بقي

معروفة عند أهل العلم، قوم حوسبوا فاستحقوا العذاب أن ال  ها، وإدخال قوم اجلنة بغري حسابمتفق علي
 وا وهم منفشفع فيهم فأخرجليسوا من أهل اخللود دخلوا النار أيعذبوا، قوُم حوسبوا واستحقوا العذاب و 

ُهْم  يف الوالد طفرايف الدرجات فيه من يشفع كاأل خرجوا من النار، وأيًضاة أالعصا ﴿َوالاذ يَن َآَمُنوا َوات ابَ َعت ْ
 [21]سورة الطور: ُذرِّ ي اتُ ُهْم ِب  َيَاٍن َأحْلَْقَنا هب  ْم ُذرِّ ي اتَ ُهْم﴾

بقية العشرة ملاذا؟ ألهنن يف منزلته ملؤمنني أفضل من أيب بكر وعمر و ابملناسبة ابن حزم يقول: أن أمهات ا
إىل درجته بسببه، ومعلوم أن ما يثبت  نزلته هؤالء أمهات املؤمنني رفعنيف م -الة والسالمالصعليه –ومعه 

جتد السائق أو اخلادم يف بيت  ،حَت يف واقع الناس معروفوهذا  ،تبًعا لغريه ليس كمن يثبت له األمر أصالةً 
يه مبفرده ال شيء، فأمهات ولو نظرت إل ،كثري من أوساط الناسأفضل من حال  من بيوت األثرايء عيشته 

ال شك فيه، لسن كأيب بكر وعمر، وإن كن فوقه مما وهذا  ،املؤمنني على جاللتهن وعظم منزلتهن وقدرهن
 .منفرًدافقد يثبت الشيء تبًعا لغريه مل يثبت له لو كان  -عليه الصالة والسالم–يف املنزلة تبًعا للرسول 

 هي الشفاعة العظمى ودليل يتبشرح حديث السابع عشر، األوىل اليقول: دليل األوىل سيأيت التنبيه عليه 
أدخل اجلنة من أمتك من ال  ،أميت أميت» :-صلى هللا عليه وسلم–الثانية قوله تعاىل يف جواب قوله 

سبعني ألًفا على الالزايدة  -سلمصلى هللا عليه و –ويظهر يل أن دليله سؤاله  ،كذا قيل «حساب عليهم



 387 

 ،الذي قبله بنه يف شرح احلديث املذكور يف الباالذين يدخلون اجلنة بغري حساب فأجيب، وقد قدمت بيا
حقوا العذاب أن ال ودليل الثالثة ِبدخال قوٍم حوسبوا فاست ،مسلم عندحذيفة  يف حديثقوله  ةودليل الثالث

 «سلم رب اي» :يف حديث حذيفة عند مسلم ونبيكم على الصراط يقول الثالثة قوله ودليل :أقول ،يعذبوا
 .وله شواهد سأذكرها بشرح حديث السابع عشر

دليل الرابعة يف إخراج من أدخل النار من العصاة يعين من أهل  ،مبسوطًا فيه أيًضا هذكرتودليل الرابعة 
ومن شاء غفر له، فهؤالء  ،من شاء عذبه ،املشيئة حتت وهم يف األصل ،الكبائر الذين استحقوا العذاب

من العذاب مث  هما يستحقون مرجون منها مآهلم إىل اخلروج إما يناهلالذين دخلوا النار بسبب هذه الكبائر خيُ 
وهذا حمل إمجاع واتفاق بني أهل  ،لكن هؤالء خيرجون -عليه الصالة والسالم–شفاعته  مخيرجون أو تناهل

اعة إال اخلوارج واملعتزلة على ما تقدم من بيان مذهبهم من خلود العصاة يف النار السنة، ومل ينكر هذه الشف
 .ابب الكبائر

كذا   ،«أان أول شفيع يف اجلنة» : هي رفع الدرجات قوله: يف حديث أنس عند مسلميتودليل اخلامسة ال
وفيه نظر يعين ليس  :قلت .ظرفًا لشفاعتهوجه الداللة منه أنه جعل اجلنة  :ه وقالاقاله بعض من لقين

ألين سأبني أهنا ظرف يف شفاعته األوىل املختصة به، والذي يطلب هنا أن يشفع ملن مل  ؛وفيه نظر ،بواضح
يبلغ عمله درجة عالية أن يبلغها بشفاعته، وأشار النووي يف الروضة أن هذه الشفاعة من خصائصه مع أنه 

 ،وهي التخفيف عن أيب طالب يف العذاب ةسادسشار عياض إىل استدراك شفاعة وأ ،مل يذكر مستندها
حلديث سعٍد  ؛وهي الشفاعة ألهل املدينة ،وزاد بعضهم شفاعة سابعة ،ذكرت يف الشفاعات الست ههذو 

من »وحلديث أيب هريرة رفعه  ،أخرجه مسلم «إال كنت شهيًدا أو شفيًعا له ائها أحد  و ال يثبت على أل»رفعه 
  .خرجه الرتمذي «يفعل فإين أشفع ملن مات هبااستطاع أن َيوت يف املدينة فل

ألن متعلقها ال خيرج عن واحدة من اخلمس األول، نعم هذه  ؛القائل ابن حجر: وهذه غري واردة :قلت
عد مثل ذلك لعد حديث و شفاعة بنوع بعينه من الشفاعات املذكورة، ول شهادة أو ليست ،شهادة عموم

أول من أشفع له أهل املدينة مث أهل » :يقول -هللا عليه وسلم صلى–عبد امللك بن عباد، مسعت النيب 
أول من أشفع له أهل »من حديث عمر رفعه  يناج الطرب وأخر  ،أخرجه البزار والطرباين «مكة مث أهل الطائف

معلوم، وذكر وهذان احلديثان فيهما ضعف كما هو  ،«بييت مث األقرب فاألقرب مث سائر العرب مث األعاجم
ومل يذكر مستندها، ويظهر  ،العروة الوثقى شفاعَته جلماعة من الصلحاء يف التجاوز عن تقصريهميف القزويين 

دخول أمته اجلنة قبل  ..جعلها رقم سبعة ..وزاد يف القرطيب أنه أول شافٍع يف ،يل أهنا تندرج يف اخلامسة
وزاد النقاش أيًضا  ،فاعة الطويلودليلها أييت يف حديث الش ،الناس، وهذه أفردها النقاش ابلذكر وهي واردة

ألهنا تدخل يف الثالثة أو الرابعة، وظهر يل ابلتتبع شفاعة  ؛وليست واردةً  ،شفاعته يف أهل الكبائر من أمته
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أخرى وهي الثامنة: الشفاعة فيمن استوت حسناته وسيئاته أن يدخل اجلنة، ومستندها ما أخرجه الطرباين 
صحاب تصد يرمحه هللا، والظامل لنفسه وأواملق ،جلنة بغري حسابالسابق يدخل ا :عن ابن عباس قال

على أن أهل األعراف هم الذين استوت  بناءً  -عليه الصالة والسالم–األعراف يدخلوهنا بشفاعة النيب 
 .حسناهتم وسيئاهتم

ومن الطرائف، أين سئلت عن وقف مصرفه ملن استوت حسناته وسيئاته يعطى حسنة منه يقال ما يعطى  
هذا الوقف ملن استوت حسناهتم  :يقول ،جتديد ،تصرفات الناس فيها عجب ،إال حسنة من هذا الوقف

  .ن واحدترجح احلسنات ويستفيد من هذا الوقف أكثر م حَتحدة الكن ما يزاد على حسنة و  ،وسيئاهتم
وهذا  ،يقول: وقد تقدم قريًبا أن أرجح األقوال يف أصحاب األعراف أهنم قوم  استوت حسناهتم وسيئاهتم

 .قول اجلمهور
ية احلسن ال إله إال هللا ومل يعمل خريًا قط، ومستندها روا :شفاعته فيمن قال ،التاسعة / وهي شفاعة أخرى

"ليس ذلك  :وال َينع من عدها قول هللا تعاىل له ،يليهنس كما سيأيت بيانه يف شرح الباب الذي أعن 
ألن النفي يتعلق مبباشرة اإلخراج وإال نفس الشفاعة منه قد صدرت وقبوهلا قد وقع وترتب عليها  ؛إليك"
  ،داه ال يُ َردتأخرة، وما عاألربعة امل األول ة يعين اخلمسفالوارد على اخلمس ،فالوارد على اخلمس أربع ،أثرها

 ؛يب القربين وغري ذلككما تر د الشفاعة يف التخفيف عن صاح  ال يرد، ال يَرد،وما عداها  يَرد، ال كيف
  .لدنيا يف الربزخ وليست يف اآلخرة يرد شفاعة يف االيعين  ،الدنياأحوال  لةلكونه من مج

 طالب:............
اجلنة بغري حساب قوله تعاىل يف قوم ودليل الثانية وهي إدخال  :يف قوله هذكرانها أمس، لعل ؟مذكورة هذه
  «أميت أميت، أدخل اجلنة من أمتك» :-صلى هللا عليه وسلم–جواب قوله 

 طالب: ..........
هم، أما من ُياسب ال حساب علي نيذهم ال ،ةهلو يدخلون اجلنة بغري حساب أول ي يشفع هبم ذال ال ال

 .ما يدخل يف هذاف
 طالب: ........

 يقول؟  ماذا
ئْ   َواْحُكْم مب َ     َعْنَك َما اداَعْتُه الَنَصاَرى يف  نَب يِّه مُ دَْع   م     ك َت َمْدًحا ف يه  َواْحتَ  ا ش 

ْئَت م ْن ع َظم  سُ نْ اوَ   َرٍف    ْن شَ    َت م    ئْ ا ش   ْب إىَل َذات ه  مَ  ْنسُ اوَ   ْب إ ىَل َقْدر ه  َما ش 
 اط ق  ب َفم      ُه نَ  ْ ن       ُب عَ  ْ   ر  ع  يُ      دٌّ  فَ       حَ    ُه   َس لَ    يْ       ول  هللا  لَ    َل َرسُ       ضْ        إنا فَ          فَ 

               ًما          ظَ     ُه ع      اتُ       ْدرَه آيَ      ْت قَ    بَ   اسَ     ْو نَ       لَ            
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لكنه يف  ،-عليه الصالة والسالم–مناسب حلال الرسول ي جاء يف املصحف يف القرآن ذيعين لو أن ال
 .احلقيقة أقل

نَي يُْدَعى دَ   ار َس الرِّ َمم  لَ      ْو نَ    اَس  بَ   ْت قَ     ْدرَه آيَ      اتُ    ُه ع     ظَ         ًما    َأْح   يَ  ا اْس  ُمُه ح 
 .اامليت ُيي فقطلو يذكر امسه 

نَي يُْدَعى َدار َس الرِّ  لَ      ْو   َمم  نَ    اَس  بَ   ْت قَ     ْدرَه آيَ      اتُ    ُه ع     ظَ         ًما    َأْح   يَ  ا اْس  ُمُه ح 
 ؟بقى أم الوقت انتهى

  .لنا سؤااًل  نرى نعم 
 ،ابلباب الالحق ستأيت ؟ما حكم الصالة يف املقربة :هذاألنه سأل عنها  ؛أو يف الباب الذي يليهمسألة: 

إىل  لواال تص» :دثمر  وفيها حديث أيب ،حقيف الباب الال لكن حبثوها ،وإن كان هلا عالقة يف الباب السابق
الصالة يف املقربة عند أهل العلم منهم من يرى الصحة مع  ،يف حديث مسلم «القبور وال جتلسوا عليها

لكن البقعة شرط لصحة الصالة، وهذا  ،ألمر خارج عن ذات العبادة وشرطها إمنا هو وأن النهي ،التحرمي
اجلديدة وبني املقربة يفرق بني املقربة القدَية و من  مال تصح، ومنه فالصالة حينئذٍ  ،النهي عن هذه البقعة

سة، لكن هذا جاعلى علة النهي الن وكل هذا بناءً  ،املنبوشة وغري املنبوشة اليت اختلطت تراهبا بصديد املوتى
الصالة يف  ،اآلدمي طاهر على كل حال ..النهي جناسة الشرك املعنوية، والنجاسة ةوإمنا عل ،غري صحيح

أو  أو بلطت ة اليت يزعمون أهنا إذا فرشتيوالعلة يف ذلك جناسة الشرك ال النجاسة العين ،املقربة ال تصح
 .العلة ال تزول ،طينت تزول

 طالب: ..........
جاء ابلرتمجة  -رمحه هللا-هذا فهم شيخ اإلسالم  هللاَ  إقرار الذي عندهم؟ كل العبادات فيمن عبدَ يعين هذا 

جل -إىل هللا  به يتقربمما فكيف إذا عبد هللا أبي نوع  ،عند قرب رجل صاحل هللاَ  أعم من الواقع فيمن عبدَ 
قربة يف وقت األذكار الصباح أو وهو أنه قد تكون شهود اجلنازة أو دخول امل ،، يرد على هذا مسألة-وعال

 -جل وعال-عبادة ويتقرب إىل هللا هذا الذكر ألن  ًئا؟تسكت ما تقول شي ،يعين دخلت املقربة ،املساء
 ،جاء هبا النص ،تثناةواجلنازة مس ،وصالة امليت مستثناة ،ويشمله كالم الشيخ وال شك أن هذا أحوط

 .صالة اجلنازة
 طالب: ............

 الفائدة منو  ،«اسألوا له التثبيت»جاء به احلديث النص و تتقرب هبذا الدعاء لنفسك  ما أنت نعم لكن
 البقعة أفضل من غريها يف الدعاء أنت ما تقصد بذلك أن هذه ،ايرة القبور نفع األموات ابلدعاء هلمز 

 .هذا خيتلف ،والعبادة، أنت تدعو للميت من أجل اخلصوص
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 طالب: ..............
 .، ولو مل يكن فيها إال قرب واحدمقربةتسمى 

 ؟طالب: استقبال املقربة عند الدعاء
 غري القبلة؟
 .طالب: نعم

 .هذا املعروف ،ويستقبل القبلة عند الدعاء ،يستقبل وجه القبلة عند السالم :هم قالوا
 طالب: ............

يستدبرون القبلة  -لسالمالصالة واعليه –يعين هذا غري مقصود يستقبله لذاته كما يفعلون عند قربه 
 .هذا ما جيوز -عليه الصالة والسالم -ليهإويتجهون 

 طالب: ............
 .وهللا ينبه
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 .السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته 
 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 ... به أمجعنينبينا حممد وعلى آله وصحوصلى هللا وسلم وابرك على  ،هلل رب العاملني احلمد
فكيف  ،فيمن عبد هللا عند قرب رجل صاحل ظما جاء من التغلي"ابب : -رمحه هللا تعاىل -قال اإلمام اجملدد

صلى هللا عليه –لرسول هللا  تأن أم سلمة ذكر  -رضي هللا عنها-يف الصحيح عن عائشة . إذا عبده
ت فيهم الرجل الصاحل أو العبد اأولئك إذا م» :كنيسة رأهتا أبرض احلبشة وما فيها من الصور فقال  -وسلم

فهؤالء مجعوا بني  ،«أولئك شرار اخللق عند هللا ،فيه تلك الصور اوصورو  ،صاحل بنوا على قربه مسجًداال
طفق  -صلى هللا عليه وسلم–الفتنتني فتنتة القبور وفتنتة التماثيل، وهلما عنها قالت: ملا نزل برسول هللا 

ا لعنة هللا على اليهود والنصارى اختذو » :وهو كذلكفإذا اغتم هبا كشفها فقال  ،يطرح مخيصة له على وجهه
، غري أنه خشي أن يتخذ مسجًدا أخرجاه ،ولوال ذلك أبرز قربه ،ُيذر ما صنعوا «قبور أنبيائهم مساجد

قبل أن َيوت  -صلى هللا عليه وسلم–قال: مسعت النيب  -رضي هللا عنه–وملسلم عن جندب بن عبد هللا 
ذين خلياًل كما ختذ إبراهيم فإن هللا قد اخت ،إين أبرأ إىل هللا أن يكون يل منكم خليل»خبمس وهو يقول: 

أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور  ،بكٍر خليالً  ختذُت أابتخًذا من أميت خلياًل الكنت م  وول ،خليالً 
مث إنه  ،عنه يف آخر حياتهفقد هنى  ،«إين أهناكم عن ذلك ،أال فال تتخذوا القبور مساجد ،أنبيائهم مساجد

خشي أن » :وهو معىن قوهلا ،مسجد لك وإن مل ينبوالصالة عندها من ذ لعن وهو يف السياق من فعله
 .«يتخذ مسجًدا
الصالة فيه قد اختذ قصدت  وكل موضع ،نوا حول قربه مسجًدامل يكونوا ليب -رضي هللا عنهم-فإن الصحابة 

جعلت يل األرض » :-صلى هللا عليه وسلم–مسجًدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجًدا كما قال 
 .«مسجًدا وطهورًا

الساعة  مإن من شرار الناس من تدركه» :مرفوًعا -رضي هللا عنه–وألمحد يف سند جيد عن ابن مسعود 
  .ورواه أبو حامٍت يف صحيحه ،«وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد

 فيه مسائل:
فيه على قرب رجل صاحل ولو فيمن بىن مسجًدا يعبد هللا  -صلى هللا عليه وسلم–ما ذكر الرسول األوىل / 

 .صحت نية الفاعل
 .األمر ظفإذا اجتمع األمران تغلِّ  ،التماثيلالنهي عن الثانية / 
، مث قبل موته خبمٍس قال أوالً  هلم هذا يف ذلك كيف بني -صلى هللا عليه وسلم–العربة يف مبالغته الثالثة / 

 .مبا تقدم مث ملا كان يف النزع مل يكتف   ،قالما 
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 .هنيه عن فعله عند قربه قبل أن يوجد القربة / الرابع
 .اخلامسة / أنه من سنن اليهود والنصارى يف قبور أنبيائهم

 .لعنه إايهم على ذلكالسادسة / 
 .حتذيران عن قربه -صلى هللا عليه وسلم– أن مرادهالسابعة / 
 .العلة يف عدم إبراز قربهالثامنة / 

 .يف معىن اختاذه مسجًداالتاسعة / 
بني من اختذها مسجًدا وبني من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة على الشرك قبل  العاشرة / أنه قرن
 .وقوعه مع خامتته
البدع، بل أخرجهم أهل تني مها شر لعلى الطائفتني ال ه يف خطبته قبل موته خبمس، الردِّ ذكر احلادية عشرة / 

اجلهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة وهم الرافضة و  ،بعض السلف من الثنتني وسبعني فرقة
 .وهم أول من بىن عليها املساجد ،القبور

 .من شدة النزع -صلى هللا عليه وسلم–ما بلي به الثانية عشرة /  
 .من اخللة -صلى هللا عليه وسلم–الثالثة عشرة / ما أكرم به 
 .هنا أعلى من احملبةالرابعة عشرة / التصريح أب

  .-رضي هللا عنهم–أفضل الصحابة  -رضي هللا عنه–التصريح أبن الصديق اخلامسة عشرة / 
 ".-رضي هللا عنه–السادسة عشرة / اإلشارة إىل خالفته 

، أما به أمجعنياصحأوصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله و  ،احلمد هلل رب العاملني
ابب  "فيمن عبد هللا عند قرب رجل صاحل غليظما جاء من التابب ": -رمحه هللا تعاىل -دديقول اجملف، بعد

 ،ا اللعنوذكر النصوص الدالة على ذلك يف الصحيحني وغريمها، وفيه ،جاء من التغليظ: وهو التشديد
التغليظ فيمن عبد هللا عند قرب رجل صاحل، العبادة هلل هذا يعبد  ابب ما جاء منوبيان أهنم شرار اخللق، 

لكنه يتخذ هذا املكان الذي فيه هذا القرب هلذا الرجل الصاحل وسيلة، يرى أن هذه البقعة  ،-جل وعال -هللا
لكنه وسيلة إىل  ،وإن مل يعبد صاحب القرب فهي وسيلة إىل الشرك، هذا ليس بشرك ،وتزكي عمله ،تنفعه

وزوجين اي فالن  ،النمدد اي فو  ،دون هللا إذا عبد صاحب القرب ودعاه من "؟"فكيف إذا عبده الشرك
 .هذا هو الشرك األكرب ،وافعل كذا ،صاحب القرب، وافعل كذا

هذا املكان وهي  يف -جل وعال -كانت جمرد عبادة هللايعين عبد صاحب القرب، إذا   "؟"فكيف إذا عبده 
وجاء التغليظ يف ذلك، فكيف إذا كانت العبادة لغري هللا  ،وحترَيها شديد ،من وسائل الشرك فهي حمرمة

ا سبحانه وتعاىل وإمنا هي للمقبور واملدفون يف هذا املكان، وشواهد األحوال يف أقطار املسلمني كثرية جد  
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ويتخذ هذه القبور وهذه املراقد يتخذها وسيلة، يتقرب هبا ويزكي القبور  هللا عند على هذا، منهم من يعبد
على حد زعمه، ومنهم من يعبد صاحب القرب  -جل وعال -ملا هلذا املقبور من فضل عند هللا ؛فيها عمله

طوف اي فالن أسألك اجلنة، وذكران يف درس مضى من ي :اي فالن، بل بعضهم يقول :بصريح العبارات يقول
نسأل هللا  ،مغفرتك نرجو ،وقصدان حرمك ،عبد هللا جئناك أو جئنا بيتك اي أاب :ابلبيت ويقول يف طوافه

اآلن أمورهم ظاهرة بواسطة هذه القنوات وهذه الوسائل اليت ، -جل وعال -وهم يعبدون غري هللا ،العافية
عند هذه األضرحة  ،ترى أبم عينيك ماذا يصنعون ويفعلون وماذا يقولون عند هؤالء ا،جعلت الغائب حاضرً 

اي  :وملاذا ال نقول :يقول ،ويزعمون أهنم مسلمون ،يصنعون الشرك األكرب ،وهذه املراقد وهذه املشاهد
 اي علي وهللا أمران بذلك؟ :ملاذا ال نقول ، أمران بذلكحسني وهللا

نسأل هللا العافية، ملاذا ال  ،والشرك أكرب الفواحش وأعظم الفواحش ،ال أيمر ابلفحشاء -جل وعال -هللا 
 .نسأل هللا السالمة والعافية !أمران بذلك؟ وهللا ،-جال وعال -نقول افرتاء على هللا

نقول عند ما بل ديدن عندهم،  ،موجودة بكثرة غالة الصوفيةلقبور واألضرحة هي يف الروافض و وعبادة ا 
نسأل هللا  ،من هؤالء املقبورين -جل وعال-أعين الغالة الذين يعبدون غري هللا  ،ال ،بعضهم دون بعضهم

القنوات ويشاهد الناس أببصارهم ما يفعله هؤالء من الطواف السالمة والعافية، يعين لو مل توجد هذه 
وُيدثنا كبار السن الذين  ،إن الشيخ مبالغ :وطلب املدد واالستغاثة والتمسح وغري ذلك، بعض الناس يقول

يصل به احلد إىل هذا، حَت  اما نتوقع أن مسلمً  ،ذهبوا إىل بعض اجلهات لطلب الرزق عن أشياء كنا نعدها
ورأينا أبعيننا من تصرفاهتم من خالل قنواهتم من  ،كتبهم من كالمهم نفس ما يقول هؤالء األشياخ  يف قرأان

من قنواهتم وأبصواهتم وأبشكاهلم نفس ما ينقل  ،ال ،أو لفق عليهم شيء ،زور عليهم :أجل أن ال يقال
 .عنهم
 ،ذكران سابًقا أن الصحيح أعم من أن يكون البخاري أو مسلم أو مها مًعا :"يف الصحيح" -هللا رمحه -قال

والصحيح جنس يشمل البخاري  ،ج يف الصحيحواخلرب يف الصحيحني، واملراد يف احلديث الصحيح املخرِّ 
  -صلى هللا عليه وسلم–عن أم سلمة ذكرت لرسول  -رضي هللا عنها -يف الصحيح عن عائشة"، اومسلمً 
كنيسة رأاتها " -صلى هللا عليه وسلم–أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرات لرسول هللا  :واية أخرىيف ر  "كنيسة

وتوفيت بعده  ،بعد أيب سلمة -صلى هللا عليه وسلم–أم سلمة أم املؤمنني تزوجها النيب  "أبرض احلبشة
وأم حبيبة بنت أيب سفيان كذلك أم  ،-عليه الصالة والسالم–وستني  سنة اثنتني ،قرن أبكثر من نصف

وأرض احلبشة أرض  ،-صلى هللا عليه وسلم–ورأات ما رأات مما ذكرته للنيب  ،هاجرات إىل احلبشة ،املؤمنني
 .فالكنيسة معبد النصارى ،نصارى
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واملوسيقى على أشدها أثناء  صور ما زالت يف الكنائس "رأت كنيسة أبرض احلبشة وما فيها من الصور" 
 ،وعيسى ومن بعدهم يصورون -عليها السالم -صورة مرمي ا منففيها من الصور بدءً  ،لعباداهتم تهمأتدي

وبعض  ،بنغمات خاصة وكذلك املوسيقى أثناء أتديتهم لعباداهتم، تتميز املوسيقى الكنسية مبا يقولون
ومع األسف أننا يف مساجدان  ،سست يف بعض اجلواالت مقاطع من موسيقى كنسيةأالنغمات اليت 

هون وما زال الناس بين ،وكان الناس ينبهون على هذا يف أول ما بدأ ،ومعابدان نسمع املوسيقى يف كل وقت
السبب يف ذلك أن هذه املوسيقى تكون يف جواالت بعض  ،ثل أولمب ليسلكن  ،نسمع التنبيهو  ،فيهم خري

ما  هو ،تنصحه وأنت تكلمه يرن موسيقى ،ممن نصحه فأيس الناس ،وال يفهمون ما يقال هلم ،العمال
، مع أنه ِبمكانه أن دةئما فيهم فا :يقول ،يفهم ماذا تقول، وهذا الذي جعل أكثر الناس يسمع وال ينكر

 .يشري إىل شخص من جنسيته يذكره ابهلل وخيوفه ابهلل
توطئة  ؛ابن حزم وشهروه ونشروه وأاثروا رأي ،مسألة املوسيقى وحكم املوسيقى يف وسائل اإلعالم توأثري  

احملرمة للمعازف واملزامري يف البخاري وغريه موجودة  الصرُية ، والنصوص الصحيحةملا هو موجود اآلن
وهذا موجود، شخص ملا  ،جيعلون احلالل حراًما «واحلرير واخلمر واملعازف حلريكونن من أميت أقوام يستحلون ال»

هل ترضى أن يكون إمامك  :مام من أئمة املسلمني؟ قال الذي أنكر عليهِب أليسابن حزم  :أنكر عليه قال
 ،قياس هيعين ما فيجلاز قتلهما،  {فال تقل هلما أف} -جل وعال-لو مل يرد يف الرب إال قول هللا  :من يقول
قياس الوإال لو ما جاء إال هذي قياس األوىل و  ،من العقوق غري أف انصوص أخرى حترم أنواعً  تلكن ورد

نه ال إ :ولذلك قال مجع من أهل العلم ،ألنه ال يرى القياس ؛قيمة عندهما هلا اجللي وأنواع األقيسة كلها 
وقد أمجع العلماء  :حزم مث يقال عن ابنيعتد بقوله يف الوفاق وال يف اخلالف، وينقل اإلمجاع مع قوله يذكر 

 الذي هو أحد أركان االجتهاد كما قال ،قياس أصالً ألنه ال يرى ال ؛ألهنم مل يعتدوا بقوله أصالً  ؛على ذلك
دلت على حترمي املعازف وحترمي  ةلكن األدل ،بصدد شخص بعينه حنن لسناعلى كل حال  ،النووي وغريه

اآلن يقيمون دورات  ،وما الفنونادي األدبية وغريها الفنون  يسموهنا الفنية النو يتوالنوادي هذي ال ،املوسيقى
 .نسأل هللا السالمة والعافية ،للموسيقى

 .طالب: ...........
لكن  ،فالقتل أشد من أ بر أو عقوق لو مل يرد إال هذه اآلية جلاز قتلهما، قال املهم يف حق الوالدين سواء

ورد فيها نصوص كثرية  قوالعقو  ،ه ورد يف الرب أشياء أخرىما ورد فيه نص على حد هذا االفرتاض مع أن
وهو  ،لكنه يقرر مسألة عنده أصلية ،هو ما يقول جبواز القتل ،فلذلك ُيرم القتل وما دون القتل ،اجد  

 .القول بعدم القياس
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 "«أولئك  »كنيسة رأهتا أبرض احلبشة وما فيها من الصور فقال:   -صلى هللا عليه وسلم–ذكرت لرسول هللا "
أو هذه  "«بد الصاحل بنو على قربه مسجًداأولئك إذا مات فيهم الرجل الصاحل أو الع»" اخلطاب مؤنث

وهذا من حتري الرواة ودقتهم يف  ،العبد :أو قال ،الرجل :-عليه الصالة والسالم–للشك هل قال الرسول 
إذا فهل يبنون على النساء  ،يعىن به الرجل ،ال ،وال يعىن ابلعبد الرقيق ،وإال فالرجل والعبد ال فرق ،النقل

 عليها؟  بنواماتت املرأة الصاحلة 
أن خيتص برجل من عندكم يبنون على النساء، فالنص أعم  فالنة،قرب  ،قرب السيدة زينب ،نفيسة قرب السيدة

لرجل أو نوه ابلرجل فاملرأة لوإذا جاء اخلطاب  ،يهم من الذكورلكن الغالب أن الذي يبىن عل ،أو عبد
 .تدخل تبًعا له

دًا﴾ يف سورة الكهف "«بنو على قربه مسجًدا»" ْم َمْسج  َذنا َعَلْيه  ْم لَنَ تاخ  ]سورة  ﴿قَاَل الاذ يَن َغَلُبوا َعَلى أَْمر ه 

  .سنة مأثورة عند هؤالء املشركني وهؤالء املفتونني[ 21الكهف:
فيه تلك الصور مثل وصوروا  ا،بنو على هذا القرب مسجدً  "ا فيه تلك الصورو بنو على قربه مسجًدا وصور "

حَت لو دخلوا جحر ضب  ،لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة ابلقذة»يفعلون  ما كان النصارى
 "«أولئك  شرار اخللق عند هللا»" ؟يعين فمن القوم إال أولئك «؟اليهود والنصارى؟ قال: فمن :قيل ،لدخلتموه

وسيأيت اقرتاهنم أو قرهنم مبن تقوم  ،ألهنم اختذوا هذه الوسائل الشركية وختطوها إىل الشرك ؛هؤالء شرار اخللق
هللا هللا، سيأيت  ا:هنا ال تقوم إال واألرض ال يقال فيهأو  ،على شرار اخللقإال وأهنا ال تقوم  ،عليهم الساعة

 .هذا
فتنة القبور مسعنا ما فيها، وفتنة التماثيل تقدمت يف  "فهؤالء مجعوا بني الفتنني فتنة القبور وفتنة التماثيل" 

ألن هذه التصاوير إما أن تكون ال ظل  ماثيل؛املذكورة يف احلديث تشمل التوأيًضا التصاوير  ،قصة قوم نوح
أو تكون متاثيل كما فعل  ،يف تلك الصور من هذا النوع وافقط وصور  اظل، إما أن تكون رسومً هلا أو هلا 
ما يقال يف  ا" إعادة الضمري على الظاهر كثريً "وهلما :يف الصحيح مث قال :قالهو اآلن  هلما""و  .قوم نوح

ادة إعادة الضمري هل اإلع "وهلما" ،يعيدون إىل ظاهر ،وعنه ،وعنه :مث يقال ،املختصرات مثل عن أيب هريرة
 .مسلم وأد إىل الصحيح؟ والصحيح أعم من أن يكون للبخاري و هذه الكناية تع

 ..طالب: ...........
والعرف خص الصحيح  ،لكن يراد به اجلنس ،الصحيح مفرد ،، ال الايقصد البخاري ومسلمً  ماال ال هو 

ن هلما تعود للصحيح إ :وهلما، هل نقول :مث قال ،خاري ومسلم أو البخاري وحده أو مسلم وحدهبابل
أن يذكر ما يعود عليه الضمري؟ حَت توارت نه ال يلزم إ :أو نقول ،السابق ذكره املرتجم به عن الصحيحني

يعرفه  ،شيء ظاهر يعرفه الناسإىل الضمري  عودإذا كان  ،ما فيه ذكر للشمس .لشمسابحلجاب يف ذكر ل
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لعدم  ؛يعود إىل سابق إىل أن ما ُيتاج ،يعرفونههنا وأهل العرف اخلاص  ،االختصاصأهل العلم وأهل 
 ويشمل البخاري ،الصحيح املراد به اجلنس إن :إال إذا قلنا ،ما""هل :" وبني قوله"الصحيحاملطابقة بني 

وعلى كل حال  ،وحينئذ ال تكون مطابقة ،اري وحده وملسلم وحدهخبلاومسلم كما تقدم، لكنه قد أييت 
ملن أيب بكر هلما" "ألن كل من يقرأ  ؛فال ُيتاج إىل نوع من التفصيل أكثر من هذا ،األسلوب واضح

 .للبخاري ومسلم ؟وعمر
يعين " -صلى هللا عليه وسلم–نزل برسول هللا  امل :قالت" -رضي هللا عنها– عائشةأي عن  "وهلما عنها" 

يف هذا  "يطرح مخيصة له على وجهه" يعين أخذ وجعل "طفق"وجاءت عالماته ومقدماته  ،نزل به املوت
 ،فتجده يتصرف أبشياء كأنه يقضي هبا الوقت ،الظرف ال شك أن اإلنسان يغتم ويصيبه شيء من الضيق

 ،-عليه الصالة والسالم–فيضع اخلميصة " ،منه ي عالمات وجهه وتقاسيمه ما يستحيوخيشى أن يرى يف
مث  ،اهلواءمن أجل  تغطي وجهك ،تصور نفسك يف فراشك حتت املكيف "فإذا اغتم ضاق نفسه هبا كشفها

يف هذا الظرف  "فقال وهو كذلككشفها فإذا اغتم هبا  " .كلهمهذا أمر يعين واضح للناس   ،تغتم وتكشفه
رد واإلبعاد من طال اللعن هنا ."«لعنة هللا على اليهود والنصارى»"  :-عليه الصالة والسالم–يف آخر حياته 

النصارى  .اليهود هلم أنبياء ماتوا ودفنوا "«اختذوا قبور أنبيائهم مساجد»" على اليهود والنصارى رمحة هللا
اختذوا قبور »" :اليهود ويقال على فكيف يعطف النصارى ،وما مات وال قرب -عليه السالم-نبيهم عيسى 

اختذوا قبور »"جاء يف رواية  ؟ا إىل السماءوالنصارى ليس هلم نيب مقبور وإمنا رفع حي   "«أنبيائهم مساجد
ئهم أعم أو يكون اختذوا قبور أنبيا ،ن للنصارىو فيكون األنبياء لليهود والصاحل "«وصاحليهم مساجد أنبيائهم

 ،ألن داينة املسيح مكملة ؛أنبياء اليهود أنبياء للنصارىألن  ؛النصارى فقط وأمن أن يكون اليهود فقط 
 .وجيب عليهم اإلَيان هبم كسائر األنبياء واملرسلني

هذا  "ُيذر ما صنعوا ولوال ذلك"اآلن اللعن هذا من أشد أساليب التحذير  "ولوال ذلك ،ُيذر ما صنعوا" 
لوال هذا األمر  ،فاختذوا على قبور أنبيائهم مساجد ،هم قربوهمؤ لذي حصل من اليهود ملا مات أنبيار ااألم

يعين كان  -عليه الصالة والسالم -أن يتخذ قربه مسجًدا ألبرز قربه أو ُخشيَ  اوَخشي أن يتخذ قربه مسجدً 
فقد  ،حيث َيوتونيدفنون وملا جاء أن األنبياء  ،لكنه دفن يف بيته هلذا األمر ،دفن يف البقيع مع الصحابة

يعين خشَي  "ُخشي غري أنهولوال ذلك أبرز قربه " ،مات يف بيته فيدفن يف نفس املكان الذي مات فيه
يعين البخاري  "أخرجاه" «أن يُتخذ مسجًدا -الصالة والسالم هعلي–َخشَي  الصحابة بعض الرواايت

  .فإحدامها تغين عن األخرى "وهلما" :ملا تقدم من قوله ؛أخرجاه :وال حاجة إىل قوله ،ومسلم
 "أن َيوت خبمس وهو يقولقبل  -صلى هللا عليه وسلم–مسعت النيب  :وملسلم عن جندب بن عبد هللا قال"

املساجد على  ،وهي اختاذ القبور ،وهو ُيذر من هذه املصيبة يعين كرر يف آخر حياته إىل أن جاء السياق
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هللا أن  إىلإين أبرأ »قبل أن َيوت خبمس وهو يقول:  -صلى هللا عليه وسلم–لنيب مسعت ا :قال"القبور 
 ."«يكون يل منكم خليل
 طالب: ...........

من »، واملراد أبايمها وإذا مل يذكر التمييز جاز التذكري والتأنيث يعين مخس ليالٍ أايم  ةمخسأو  نعم مخس ليالٍ 
فال مانع حينئذ من  ،لكن مل يذكر التمييز ،وست ليالٍ  ،املراد أايم «صام رمضان وأتبعه سًتا من شوال

خالص اخللة: هي  "«فإن هللا قد اختذين خليالً  ،إين أبرأ إىل هللا أن يكون يل منكم خليل»" ،التذكري والتأنيث
ختذه هللا خلياًل كما اختذ إبراهيم خلياًل املا  -عليه الصالة والسالم -النيب ولذلك ،وهنايتهابة وأعالها احمل

كما اختذ إبراهيم   ،فإن هللا قد اختذين خليالً  ،إين أبرأ إىل هللا أن يكون يل منكم خليل»"برئ من خلة غريه 
أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور  ،بكر خليالً  ختذُت أابالتخًذا من أميت خلياًل ولو كنت م ،خليالً 

لكن احلديث  ،ويعين بذلك اليهود والنصارى وغريهم من األمم الذين فعلوا كفعلهم "«أنبيائهم مساجد
 ."«إين أهناكم عن ذلكف ،أال فال تتخذوا القبور مساجد»" ،السابق فيه التنصيص على اليهود والنصارى

ال يلزم إذا صلي فيه صار  ،ال ،عامله مبحرابه مبنارتهمبوال يلزم من كون القرب اختذ مسجًدا يبىن عليه مسجد  
 .«جعلت يل األرض مسجًدا وطهورًا» ؛مسجًدا

مث إنه لعن وهو يف  ،-عليه الصالة والسالم– فقد هنى عنه يف آخر حياته "«فإين أهناكم عن ذلك»" 
 «ال تصلوا إىل القبور وال جتلسوا عليها» ة.ولو من غري بناي ،والصالة عندها من ذلك ،من فعله السياق

عندها من ذلك وإن  والصالة «وال جتلسوا عليها ،ال تصلوا إىل القبور» :ث أيب مرثد الغنوي عند مسلميحد
 يعين "مسجًداقوهلا وُخشَي أن يتخذ وهو معىن "ذا اختذ مكان للصالة فهو مسجد، إيعين  ،مسجد مل ينب

وكل موضع قصد  .مل يكونوا ليبنوا حول قربه مسجًدا -رضي هللا عنهم–فإن الصحابة "مكااًن للصالة، 
 :-صلى هللا عليه وسلم–قال  كما  ابل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدً  ،الصالة فيه فقد اختذ مسجًدا

ألن األمم السابقة  ؛اخلصائصقطعة من حديث  ..يفيعين هذا  "«جعلت يل األرض مسجًدا وطهورًا»
جعلت يل األرض مسجًدا »وأما هذه األمة فقد وسع هلا  ،يف كنائسهم وبيعهم ميصلون يف أماكن عباداهت

 ،مث ُيني وقت الصالة الزم ترجع تصلي ابملسجد ،ابلنسبة لألمم السابقة يعين تكون يف مكان بعيد« وطهورًا
 صار هلا من اخلصائص اخلمس اليت جاء هبا احلديث -والسالمعليه الصالة -لشرف نبيها وهذه األمة 

-ألنه يسجد فيه هلل  ا؛فمكان الصالة وموضع السجود يسمى مسجدً « جعلت يل األرض مسجًدا وطهورًا»، ومنها الصحيح

بقية املساجد اليت  ، وختتلف عنبين لذلك له أحكام ختصهو  معاملهفهو مسجد، نعم املسجد املوقوف الذي له  -جل وعال
 .صطالحيعىن االملا وهي ليست مساجد ابيصلى فيه فقط

 ..طالب: ...........
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مجع بينه بلفظه وبني أداته،  ،وأيًضا أبداته ،«إين أهناكم» :حيث مجع بني النهي بلفظه ،أتكيد تكرار نعم
صلى –هناان رسول هللا  :لكن لو قال الصحايب ،«أهناكم»هناان رسول هللا هذا من لفظه  :وإذا قال الصحايب

ال يكون  :ود الظاهري وبعض املتكلمني قالواتفعلوا عند عامة أهل العلم، ودا فهو مبنزلة ال -هللا عليه وسلم
ليس  يف احلقيقة وهو األنه قد يسمع الكالم يظنه هنيً  ؛وال يكون مبنزلة ال حَت ينقل اللفظ النبوي ،حجة
قول ظاهر البطالن،  هذاد ع أن القول الذي نسب إىل داو م -عليه الصالة والسالم-ظه لكن هذا لف ،بنهي

 بعدهم غريهم؟ امن يعرفهفدلوالت األلفاظ النبوية إذا كان الصحابة ال يعرفون م
اجلهمية، رد على الروافض و الكالم الشيخ فيما بعد أن حديث جندب فيه يف  سيأيت  «عن ذلك فإين أهناكم» 

ن إ :واجلهمية قالوا ،األضرحة وشيدوها ابنو  ،قبور واملشاهد واألبنيةعلى الاملساجد  أول من اختذفالروافض 
خلياًل من ابب  اومع ذلك كونه مل يتخذ حممدً  ،وهو منصوص عليه يف القرآن ،هللا مل يتخذ إبراهيم خليالً 

جوا من خر وأ ،هلم شنيعة ا بسبب ذلك أبقوالوقد كفرو  ،هذا رد على اجلهمية والروافض أوىل عندهم يف
الصحابة [ 29]سور الفتح: ﴿ل َيغ يَظ هب  ُم اْلُكفااَر﴾ فتحالفرق اليت أشري هلا ابلثالث وسبعني الروافض يف آخر سورة ال

على   -رمحه هللا -وهبذا استدل مالك ،اآلية تدل على كفره -رضوان هللا عليهم -فمن يغيظه شأن الصحابة
اآلن يعلنونه على املأل الشرك  ،استنباط خفي عندهم ال ُيتاج فيه إىل كفرهم، وعندهم من املكفرات ما

 ،األكرب، وكذبوا القرآن صراحة بقذف عائشة اليت برأها هللا من فوق سبع مساوات، وقالوا بنقص القرآن
 .تكفريهملوقالوا خبيانة جربيل، وهلم من الطوام ما يكفي بعضه 

وانزعه يف ذلك القامسي يف تفسريه يقول:  ،على كل حال مالك رمحه هللا استدل آبية الفتح على كفرهم 
ين جابه حامت" والبياض إذا زاد صار أما أدري من  ا"يقول كالمً  الكابآلية على كفرهم وهبذا قال م استدل

 من تفوه ما يستحقون؟ يعين برًصا، يعين اإلمام مالك زاد على ما يستحقون؟ هل اإلمام مالك زاد على
 :وأقيمت عليه احلجة ُيتاج أن يقال فيه مثل هذا الكالم؟ أو يقول ،خرب بذلكأابلكفر الشرك األكرب و 

يقول بنقص القرآن الذي أمجع عليه الصحابة وحفظه هللا  وأ ،ويقذفها مبا برأها هللا منه ،عائشة فيها ما فيها
ن محلها اآلن على التكفري والتشديد يف ذلك جتعل بعض الناس لك ،ور مهولةأم ،من الزايدة والنقصان

 ،يتوقف مع أن عندان من األدلة على كفرهم من كالمهم، وهذا املقصود به العلماء الذين قامت هبم احلجة
 .آخرهلم حكم  ءالؤ هم الذين ال يعرفون وال يفهمون هأما عوام

وكون العلماء كالشافعي وغريه يقبلون  ،العلم املقصود أن كفرهم قال به اإلمام مالك ومجع من أهل 
ألهنم يرون  ؛األهواء إال اخلطابية من الرافضة أهل : أقبل شهادةاهتم ما عدا اخلطابية منهم، يقولشهاد

ني تهم من الثنالشهادة لبعضهم شهادة الزور لبعضهم فال تقبل شهادهتم، هذا ابجلملة يدل على أنه ما أخرج
لكن كل من نطق بكفر وقامت عليه احلجة بغض النظر عن القواعد العامة  ،سبعنيالو  الثوالسبعني أو الث
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 ،وال كذا وال كذا ،ومل يكلم موسى تكليًما ،ن هللا مل يتخذ إبراهيم خليالً إ :يكفر بعينه، اجلهمية قالوا
سلف، ئة عامل من علماء الارهم بسبب القول خبلق القرآن أكثر من مخس موكفا  ،تكذيب صريح للقرآن

 يقول ابن القيم: 
ًن الُعَلَماء  يف  الب  ْلَدان  ر َوَلَقْد تَ َقلَِّد ُكفْ   ُهْم مَخُُسون يف     َعْشٍر م 

إن من شرار »: مرفوًعا -رضي هللا عنه -وألمحد بسنٍد جيد عن ابن مسعود" :ئة عامل، قالايعين مخس م
يف احلديث الصحيح أهنا ال تقوم إال على شرار  كما جاء  الساعة "«الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء

ويرفع  ،إال األشرار ىوال يبق ،والتدين ، يعين يرتفع الدينهللا هللا :الناس، وال تقوم إال واألرض ال يقال فيها
 :ولذلك قال ،على القبور "الذين يتخذون املساجد"ويشاركهم  ،فال شك أن هؤالء هم األشرار ،القرآن

عة وهم أحياء والذين يتخذون القبور اإن من شرار الناس من تدركهم الس»"أولئك هم شرار الناس، 
  .بن حبانواملراد به ابن حبان أبو حامت  "رواه أبو حامت يف صحيحه  «مساجد

 :فيه مسائل": -ىلرمحه هللا تعا-قال 
قرب "، العبادة هلل على "مسجًدا يعبد هللا فيهفيمن بىن  -صلى هللا عليه وسلم–األوىل / ما ذكر رسول هللا 

من بىن مسجًدا بىن هللا له بيًتا » :-عليه الصالة والسالم–يقول الرسول  "رجل صاحل ولو صحت نية الفاعل
وأدعو  ،ان أصلي هللأ :ويريد أن ُيقق هذا الوعد فيبنيه على قرب رجل صاحل رجاء بركته ويقول ،«يف اجلنة

 .ولو صحت نيته ما ينفعه ذلك ،ال يصلون لفالن ،هلل نالناس يصلو 
كما تقدم يف قصة قوم نوح ويف حديث عائشة يف خرب أم حبيبة وأم سلمة   "الثانية / النهي عن التماثيل"

  .وصوروا تلك الصور
 ا تلكو القرب وصور  املسجد وصلوا عند ااألمر بنو  "ظالثانية / النهي عن التماثيل فإذا اجتمع األمران تغلِّ "

  نَ عَ ولَ » :ويف البخاري ،ا حمرمةالصور، يعين كل واحدة منه
ُ
فكيف  ،فإذا كان جمرد التصوير فيه اللعن ،«روِّ  صَ امل

فال شك أن هذا أشد  ،من دون هللا وعبادتهإذا كان يف مسجد وصور ألانس صاحلني يعرضهم للغلو 
 .وأنكى

 طالب: ...........
والشيخ ُيرج من يصوره مسعته مرارًا وال  ،التصوير حرام ،واألمور مبقاصدها ،ال شك أهنم أانس صاحلون

 .فهم آمثون هبذا ،يرضى بذلك
َصوِّ ر»يعين هل يعارض  "يف ذلك -صلى هللا عليه وسلم–مبالغته يف الثالثة: العربة "

ُ
يعين رسول  «َلَعَن امل

وي جوهري يف تفسريه اجواز التصوير الطنطول من يستدل على قييف البخاري  -صلى هللا عيه وسلم -هللا
ْلُتْم﴾ لسورة األنفال  ُ يف  َمَنام َك قَل ياًل َوَلْو أَرَاَكُهْم َكث رياً لاَفش  يقول: ما َيكن أن  [43]سورة األنفال:﴿إ ْذ يُر يَكُهُم اَّللِّ
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هذا دليل؟ نعوذ ابهلل من  ،فأرى جواز التصوير بذلك ،يقل الشيء ويكثر يف حقيقته إال من خالل التصوير
دليل على يف هذا عندي  :عرضت هذا االستدالل على شيخ من شيوخ األزهر فقال :طمس البصائر، يقول

 .نسأل هللا العافية ،جوازه وليسوجوب التصوير 
  .اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك حممد

موضوع خطري كالشرك حترم بسببه  "يف ذلك -صلى هللا عليه وسلم–الثالثة: العربة مببالغته "قال رمحه هللا: 
وتنشر  ،وأن تكثف فيه الدروس ،وأن يبدأ فيه ويعاد ،حنتاج إىل هذه املبالغة ،وخيلد صاحبه يف النار ،اجلنة

ألنه أصل األصول يعين التوحيد وما يضاده البد أن يكون  ؛ويقرر على العامة واخلاصة ،فيه املؤلفات النافعة
 .الناس يف مجيع طبقاهتم ومستوايهتم على علم به

يعين  "كيف بني هلم هذا أواًل مث قال قبل موته خبمس  يف ذلك -صلى هللا عليه وسلم–مبالغته يف العربة "
وظيفته بيان ما  -عليه الصالة والسالم–ول الرس" مبا تقدم ال، مث ملا كان يف النزع مل يكتفقال مبا ق"ٍل الي

﴾أنزل هللا  َ ل لنااس  وإذا بني يف موضع يف مسألة ما  ،و وظيفته البيانفه [44]سورة النحل: ﴿َوأَنْ َزْلَنا إ لَْيَك الذِّ ْكَر ل تُ َبنيِّ 
لكن موضوع خطري كالشرك  ،ال يلزمه البيان يف كل مناسبة ُيال إىل ذلك املوضع الذي حصل فيه البيان

 .خلطره وعظم شأنه ؛وما يوصل إليه ال شك أنه ُيتاج إىل أن يبني يف كل مناسبة
 .-عليه الصالة والسالم–َيوت  يعين قبل أن "الرابعة / هنيه عن فعله عند قربه قبل أن يوجد القرب"

 طالب: ...........
وآخر فرصة َيكنه أن يبني قبيل وفاته  ،وال جيوز أتخريه عن ذلك ،يف وقت احلاجة يكون ال شك أن البيان

 .-عليه الصالة والسالم–
 ةلعن» "ويف الرواية األخرى ،يف مسلم «قاتل هللا اليهود والنصارى»من سنن اليهود والنصارى أنه اخلامسة / "

تلقى هذه السنة عنهم  "أنبيائهممن سنن اليهود والنصارى يف قبور "قاتل مبعىن لعن عند أهل العلم، و  «هللا
 ،طوفون هبا ويتمسحون هباويتعبدون عندها وي ،هد على القبورالروافض وغالة الصوفية الذين يبنون املشا

لكن بعد دعوة  ،عندان يف جند يف أماكن متعددة اوهذا أمر ال ُيتاج إىل استدالل أمر ظاهر كان موجودً 
جل -نسأل هللا  ،واستمرت يف كثري من أقطار املسلمني ،املظاهرهذه  اختفت -رمحة هللا عليه -الشيخ
  .أن يقطع دابر الشرك وأهله -وعال

سبب اللعن  «اختذوا قبور أنبيائهم مساجد لعنة هللا على اليهود والنصارى» "على ذلكالسادسة /  لعنه إايهم "
 .اختاذهم قبور أنبيائهم مساجد

ألهنم فعلوا كذا وما جاء يف القرآن  ؛يعين كونه يلعن اليهود والنصارى "السابعة / أن مراده حتذيران عن قربه"
مضى القوم ومل يرد به سواان،  :من نظائر لعن بسبب أفعال عذبوا هبا عذبت هبا األمم السابقة، قال عمر
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ت ال أنت املقصود إذا فعل :نقول ؟نالدخ ما ،هذا خاص ابليهود ،خاصة ابليهودهذه اآلية  :يعين لو نقول
ويبىن عليه  اال يتخذ مسجدً ئل ؛"العلة يف عدم إبراز قربه" .مثل فعلهم فأنت مآلك وعاقبتك مثل مآهلم

أو   -عليه الصالة والسالم-هو َخشي  ،ولذلك ألبرز قربه ،فألنه خشي أن يتخذ مسجًدا ،ويصلى عنده
 .أن يتخذ مسجًدا -رضي هللا عنهم -ُخشي من قبل الصحابة

بل  ،أعم من ذلكمبنارته عليه مسجد مبعامله مبحرابه  أعم من أن يبىن "اختاذه مسجًدا التاسعة / يف معىن"
 .«جعلت يل األرض مسجًدا وطهورًا»جمرد الصالة عنده تصريه مسجًدا كما يف حديث اخلصائص 

 هؤالء "ذها مسجًدا وبني من تقوم عليهم الساعةقرن بني من اخت -والسالم عليه الصالة–أنه  /العاشرة"
أولئك شرار اخللق عند هللا والذين يتخذون القبور عند املساجد، ومن تقوم عليهم الساعة هم  ،اخللق شرار

أنه قرن بني من اختذها مسجًدا وبني " وهؤالء يف هنايته وخامتته ،فأولئك بدؤوا بوسائل الشرك ،شرار اخللق
مع  اختاذ القبور مساجد قبل وقوعهو وهي بناء املساجد  "من تقوم عليهم الساعة فذكر الذريعة إىل الشرك
 .اعةالسخامتته على يد شرار اخللق وهم من تقوم عليهم 

مفعول  ، الردذكره هذا مصدر "احلادية عشرة / ذكره يف خطبته قبل موته خبمس الرد على الطائفتني"
قبل موته خبمس الرد على  -عليه الصالة والسالم-ذكره " ألن املصدر يعمل عمل فعله  ؛للمصدر

وهم الرافضة  ،السلف من الثنتني والسبعني فقرقة بعضبل أخرجهم   ،الطائفتني اللتني مها شر أهل البدع
واجلهمية الذين نفوا  ،على القبور ءأهل البناهم الرافضة  أنو  ،رفنا وجه االستنباط من احلديثوع "واجلهمية

 -عليه الصالة والسالم–الذي يعرفه اخلاص والعام فضاًل عن حممد  وقد جاء يف القرآن ،أن يتخذ هللا خليالً 
فمن ابب أوىل أن ينكروا أن يتخذ هللا  ،الذي جاء ذكره يف احلديث يعين إذا أنكروا أن يتخذ هللا خليالً 

 :بة ختللت قلب احملب يقولواخللة أعلى أنواع احمل ،–عليه الصالة والسالم –خلياًل  احممدً 
 خَتَلاَلْت َمْسَلَك الرُّوح  م ينِّ     َول َذا مُسِّ َي اخَلل يُل َخل ياًل َقْد 

هذا ال  :، نقول-جل وعال -اخللة من هللا -عليه السالم–له احملبة، وإلبراهيم  ان حممدً إ :وبعضهم يقول
وال  ،بةألن اخللة أعلى أنواع احمل ؛-عليه الصالة والسالم–وفيه تنقص للنيب  ،شك أنه خمالف للحديث
 ،ُيب املتطهرين ،وأما احملبة فهي لكثري ُيب التوابني -عليهما الصالة والسالم-تكون إال إلبراهيم وحممد 

وهم الرافضة  ،"بل أخرجه بعض السلف من الثنتني وسبعني فرقة .فاخللة أخص ،اكثرية جد    اُيب أمورً 
وله ألقاب   ،ضريح آية هللا اعندهم كبري جد  ضريح وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور"  ،واجلهمية

هذا مكافأة له  -رضي هللا عنه–من هو فريوز؟ أبو لؤلؤة اجملوسي الذي قتل عمر ،مث يف النهاية فريوز ،كثرية
نسأل هللا  ا،ه عبثً تلوما يق ،ما قتل عمر إال أنه مؤمن :يقولون -رضي هللا عنه وأرضاه–على قتله عمر 
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عند الغالة من غريهم من الصوفية ضريح يف كشمري من أكرب األضرحة يف العامل يسمى وابملقابل  ،العافية
 شعرة من؟  ،ضريح الشعرة
 طالب: عمر؟

 ؟عمر ينأ ،ال ال
 ؟ين الرسولأال 

يصبون معها  اوجعلوا من حتت هذا الضريح أنفاقً  ،هذه شعره من الشيخ عبد القادر اجليالين :ال يقولون
 .نسأل هللا العافية ،املاء وخيرج من اجلهة الثانية من أجل أن يستشفى به

 ."وهم أول من بىن عليها املساجد ،وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور"
يوعك   -عليه الصالة والسالم-وكان  "من شدة النزع -عليه الصالة والسالم–الثانية عشرة / ما بلي به "

 :قال ؟قيل له ذلك أن لك أجرين «إين ألوعك كما يوعك الرجالن منكم»كما يوعك الرجالن منكم 
 .يعين نعم «أجل»
 :ا على من يقولرد   -عليه السالم–كإبراهيم   "من اخللة -صلى اله عليه وسلم–الثالثة عشرة / ما أكرم به " 
لكن اخللة ال مل تكن إال  ،احملبة له ولغريه ولكثري من املسلمني -الصالة والسالمعليه –ن نصيبه احملبة إ

 .-عليهما الصالة والسالم–الثنني إبراهيم وحممد 
 -عليه الصالة والسالم –وللو مل تكن أعلى من احملبة، الرس "الرابعة عشرة / التصريح أبهنا أعلى من احملبة"

 ؛لكن مل يتخذ من أمته خلياًل  ،وصرح حبب بعضهم على التنصيص ،بكر وُيب غريه من الصحابة ُيب أاب
  .فهي حينئذ أعلى من احملبة ،«بكر خليالً  ولو كنت متخًذا خلياًل الختذت أاب»: ألن هللا اختذه خلياًل، قال

 -رضي هللا عنهم -"أفضل الصحابة -رضي هللا عنه -اخلامسة عشرة / التصريح أبن الصديق ويف املسألة"
الختذت  :ما قال ،من غريه نه أفضلأهذا يدل على  «كنت متخًذا خلياًل الختذت أىب بكر خليالً   ولو»

 .«بكر الختذت أاب » :إمنا قال ،الختذت عثمان ،الختذت علي ،عمر
وإمنا هي  ،ليست صرُية ،إشارة وليست صراحة -رضي هللا عنه -"السادسة عشرة / اإلشارة إىل خالفته"

وأبو بكر من الذين أنعم  ،فدل على أنه أوىل من غريه ،لو كانت ،قدمه على غريه يف اخللة هألن ؛جمرد إشارة
وحنن نطلب اهلداية إىل الصراط املستقيم صراط  ،فهو منعم عليه ،ألنه صديق ؛هللا عليهم من الصديقني

  .وهللا أعلم -رضي هللا عنه وأرضاه -ومنهم أبو بكر الذين أنعم هللا عليهم
 .وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وصلى هللا
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  السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 .به أمجعنينبينا حممد وعلى آله وصحوصلى هللا وسلم وابرك على  ،هلل رب العاملني احلمد
 .برمحتك اي أرحم الرامحنياللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين واملستمعني 

ما جاء أن الغلو يف قبور الصاحلني "ابب : -رمحه هللا تعاىل -حممد بن عبد الوهاب قال اإلمام اجملدد
اللهم ال »قال:  -صلى هللا عليه وسلم–روى مالك  يف املوطأ أن رسول هللا ، يصريها أواثاًن تعبد من دون هللا

والبن جرير بسنده عن  ،«اشتد غضب هللا على قوم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد ،ل قربي وثًنا يعبدجتع
 ،كفوا على قربهعف تقال: كان يلت هلم السويق فما {عزىأفرأيتم الالت وال}سفيان عن منصور عن جماهد 

رضي –وعن ابن عباس ، كان يلت السويق للحاج  :-رضي هللا عنهما–وكذا قال أبو اجلوزاء عن ابن عباس 
 .زائرات القبور واملتخذين عليها املساجد والسرج -صلى هللا عليه وسلم–قال: لعن رسول هللا  -هللا عنهما

 .رواه أهل السنن
 : فيه مسائل
 .تفسري األواثناألوىل / 
 .تفسري العبادةالثانية / 
 .همل يستعذ إال مما خياف وقوعُ  -صلى هللا عليه وسلم– أنه الثالثة /

 .هوقوعَ 
 .وقوَعهمل يستعذ إال مما خياف  -صلى هللا عليه وسلم–الثالثة / أنه 

 .قرنه هبذا اختاذ قبور األنبياء مساجدالرابعة / 
 .ذكر شدة الغضب من هللااخلامسة / 
 .ت اليت هي أكرب األواثنالوهي من أمهها: معرفة صفة عبادة الالسادسة / 
 .معرفة أنه قرب رجل صاحلالسابعة / 
 .أنه اسم صاحب القرب وذكر معىن التسميةمعرفة الثامنة / 

 .ارات القبورلعنه زوا التاسعة / 
 ".لعنه من أسرجهاالعاشرة / 

، أما به أمجعنياصحأوصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله و  ،احلمد هلل رب العاملني
أن الغلو يف قبور ما جاء ابب ": -رمحه هللا -حممد بن عبد الوهاب املصنف اإلمام اجملدد يقولف، بعد

و الذم، واملراد به هنا املدح واإلطراء واملبالغة ورفع اإلنسان فوق قدره أالغلو: هو الزايدة يف املدح  "الصاحلني
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يصريها " ،الغلو فيها والتعبد عندها كما تقدم يف الباب السابق "يف قبور الصاحلني" ،الذي يستحقه شرًعا
تباع اوسيلة إىل عبادهتا، وابلتدريج و  ب السابقألن العبادة عندها كما تقدم يف البا ؛"أواثاًن تعبد من دون هللا

ال شك أن الوسائل قد توصل إىل أن تعبد من دون هللا،  خطوات الشيطان شيًئا فشيًئا إىل أن يصل احلد
 يف قبور الصاحلني يصريها""ابب ما جاء أن الغلو فهنا يقول املؤلف: ، واملعاصي توصل إىل الشرك ،الغاايت

نقراض اجليل الذي يعرف أن هذه ال تستحق العبادة مث بعد ذلك ينسى العلم ايعين مع الوقت، ومع 
كل ما يعبد يقال له وثن سواء كان على صورة أو اًن"  "أواث .ويندر س فتعبد من دون هللا كما حصل لقوم نوح

 .فالوثن: ما يعبد من دون هللا، كله ذلك يقال له وثن أو أاثن  ،حجر أو خشب أو قرب أو ما أشبه ذلك
مولود  ،بن أنس بن أيب عامر األصبحيمام مالك إمام دار اهلجرة، مالك اإل"روى اإلمام مالك يف املوطأ" 

 ،ئة، إمام دار اهلجرة وإمام آل أهل السنة وجنم السنناومات سنة تسع وسبعني وم ،سنة ثالث وتسعني
 : -رمحه هللا -ولذا يقول احلافظ العراقي ،الذي ال يسأل عن مثله
 ُحوا اْست ْغَناَء ذ ي الشُّْهَرة  َعْن   تَ   زك   يَ     ة  َك      َم   ال        ٍك نَ    ْج   م  السُّ      نَ   نْ َوَصحِّ  

املوطأ: كتاب  "روى مالك يف املوطأ". مالك عن انفع عن ابن عمر :وأصح األسانيد عند اإلمام البخاري
ومن أوفاها رواية أيب متتاز مبزااي وفوائد عن غريها،  كل رواية  ،روي عنه برواايت متعددةو  ،صنفه اإلمام مالك

مما عليه راويها كرواية حممد بن احلسن اليت فيها بعض املسائل بشيء وكل رواية تصطبغ  ،مصعب الزهري
ومع ذلك أودع فيه اإلمام حممد  ،موطأ لإلمام مالك ينسب لههو و  اليت خالف فيها ما قال اإلمام مالك،

الراوي عن مالك اختيارات ختتلف عما اختاره اإلمام مالك، وينبغي وجيدر التنبيه على أن هؤالء  بن احلسن
وقل مثل هذا يف مجيع الرواايت  ،أخربان مالك :الرواة يذكرون يف هذه الرواايت، حدثنا ُيىي بن ُيىي قال

كر وجود مثل هذا يستنو وبعضهم يستغرب  ،والكتاب يبقى لإلمام مالك ،تذكر أمساؤهم يف الرواية
قال الشافعي،  :ألن فيها قال الربيع ؛وقد حصل ابلفعل من أنكر أن تكون األم لإلمام الشافعي ،األسلوب

نف يف املوضوع كتاب أمساه مؤلفه لكن صُ  ،من دون الربيع :فاملؤلف الربيع وقد يتكايس بعضهم فيقول
وإمنا من األدابء  ،وليس من أهل العلم أصالً  ،فريوليس له أدىن نظر يف هذا العلم وليس يف العري وال يف الن

صالح أشنع خطأ يف اتريخ التشريع اإلسالمي األم إالحظ على سلوكهم بعض الشيء قال: الذين قد ي
قل مثل هذا يف و  ،حدثنا أيب :ليست لإلمام الشافعي، أجل املسند ليس لإلمام أمحد، حدثنا عبد هللا قال

املصنفات يف الصدر األول يف عهد القرون املفضلة الثالثة كلها على هذه الطريقة، فننكر  ،مجيع املؤلفات
 .موهذا ديدهن مهذه طريقته ؟!مجيع هذه املصنفات من أجل أن الراوي ذكر امسه يف املصنف قبل مؤلفه

 ،ريهانقص عن غ وروي عنه برواايت متعددة، ويف كل رواية زايدات أو ،اإلمام مالك رمحه هللا صنف املوطأ 
ن الزايدة والنقص ما فيها، الرواايت املشهورة املتداولة ممن عنه تسعون ألًفا  اهوقل مثل هذا يف البخاري، رو 
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رواهتا أوثق من بعض وأضبط وأتقن، فأضبط الرواايت عند اإلمام احلافظ ابن حجر رواية أيب ذر عن وبعض 
ورواية محاد بن  ،من احلفاظ، حصل تنبيهات على الرواة ين ليسيهماهليثم الكشوقال أبو  ،شيوخه الثالثة

كل هذه ال تعين أن صحيح البخاري حمل تصرف وزايدة   ،ئة حديثاشاكر تنقص عن غريها بثالث م
ليس بصحيح، أوفاها كله حمفوظ ابلسند الصحيح عن اإلمام البخاري، وأدانها  الكالم هذا كل  ،ونقص

 ،فبعضهم يسقط بعض األحاديث ،من حفظهم عن اإلمام البخاريون و ألهنم ير  ؛النقص يعرتي اإلنسان
 .وبعضهم يفوته رواية بعض األحاديث

]سورة  ﴾﴿إ انا حَنُْن نَ زاْلَنا الذ ِّْكَر َوإ انا َلُه حَلَاف ظُونَ حبفظ هللا لكتابه  ،وهلل احلمد ،على كل حال السنة حمفوظة 

املوضوعة تعيش هلا اجلهابذة كما قال أهل العلم، البد أن يبني  وإذا وجد من األحاديث املكذوبة أو ،[9احلجر:
رواه اإلمام مالك عن عطاء  "-صلى هللا عليه وسلم –"روى مالك يف املوطأ أن رسول هللا  .وضعها وكذهبا

 ابن عبد الرب عن عطاٍء عن أيب سعيد، يقول احلافظ العراقي: همرساًل، واإلمام مالك ُيتج ابملراسيل، ووصل
 به.....                    َواْحَتجا َمال ك  َكَذا الن ُّْعَمانُ           

 ملرسلابيعين ابملراسيل أو  
 ا َوَدانُوَواَتب ُعُومهَُ                              

 مث قال:
ُر الن ُّقااد    اإلْسن اد   ابلساقط يفل ْلَجْهل                         َوَردا مَجَاه 

 ،أو مرساًل  موصواًل  اولذلك ال يهمه أن يكون حديثً  ،ود أن اإلمام مالك ُيتج ابملراسيلاملقص
 ىأربعة وصلها يف التمهيد سو  ىوصل مجيع هذه األحاديث سو  - عليهرمحة هللا -واحلافظ ابن عبد الرب

 .فجميع ما يف املوطأ موصول ،أربعة أحاديث، واألربعة وصلها ابن الصالح
-قربه  "«ا يعبداللهم ال جتعل قربي وثنً »قال:  -صلى هللا عليه وسلم–روى مالك  يف املوطأ أن رسول هللا "

وال شك أن هذا من احتياطه  ،وقبل أن يوجد القرب ،هذا الدعاء قبل أن َيوت -عليه الصالة والسالم
األمم السابقة الذين لعنهم ال تقع فيما وقعت فيه ئل ؛وحرصه على محاية جناب التوحيد وحرصه على أمته

فهل  ،أن ال جيعل قربه وثًنا يعبد ربه افدع ،«لعنة هللا اليهود والنصارى الذين اختذوا قبور أنبيائهم مساجد» هللا
ن هللا أحاطه بثالثة اجلدران  من جهة الشمال املقابلة إ أجيبت هذه الدعوة أو مل جتب؟ يقول ابن القيم:

ستقبل ما مت اان حرفت على ثالثة جهات حبيث لو ، أحاطه بثالثة جدر الثً جعل القرب مث ،جلهة القبلة
  .-رمحه هللا-استقبال القرب هذا رأي ابن القيم 

 َوَلَقْد َأَجاَب َربُّ الَعاَلم نَي ُدَعاَءُه       َفَأَحاَطُه ب َثالثَة  اجلُْدرَان  
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 -شيء من حقوق هللا -عليه الصالة والسالم–، لكن هل ُصرف له اختذ وثنً االقرب ما  ا،يعين ما اختذ وثنً 
وكالم  ،من ذلك ئًئاوذكران من كالم البوصريي شي ،ووصل به بعض الغالة إىل حد الربوبية؟ نعم -جل وعال

ستدبر القبلة ويستقبل القرب ي، يعين نرى من االقرب ما اختذ وثنً أسوأ منه، على كل حال  وأالربعي مثله 
 ،كفيع ،يعبد اموًما القرب ما اختذ وثنً لكن ع ،هر الغلو واملبالغة واالبتداعمظاهر من مظا ،ويدعو وفيه

 ،نسأل هللا العافية ،كما يفعل عند قبور بعض الناس يف أقطار املسلمني  ،ويتخذ مصلى وما أشبه ذلك
تطلب منهم احلوائج  ،-جل وعال -ويدعى من فيها من دون هللا ،ويطاف هبا ،يسجد هلا من دون هللا

  .واملدد
من  -عليه الصالة والسالم–يعين هل هذه املظاهر املوجوده يف مسجده  "«اللهم ال جتعل قربي وثًنا يعبد»"

 ،القرب ورفع اليدين والتمسح وشيء مما وجد ومما َينعه الُشَرط لكن يغفلون أو يتسامح بعضهم لاستقبا
جل  -يدعون هللا ،يوجد دعاء ،املقصود أنه يوجد التمسح ،ينبغيوليس عندهم من الغرية على التوحيد كما 

ولذا  ،يعبد من دون هللا الكن كل هذه املظاهر ال جتعله وثنً  ،كل هذا من البدع  ،ويستقبلون القرب -وعال
 قال ابن القيم:

 َوَلَقْد َأَجاَب َربُّ الَعاَلم نَي ُدَعاَءُه       َفَأَحاَطُه ب َثالثَة  اجلُْدرَان  
مث ملا حصلت الزايدة يف املسجد  ،يف بيته يف بيت عائشة خارج املسجد -عليه الصالة والسالم-وكان قربه 

لكن  ،واألصل أن ال يدخل ،وال شك أنه يبنغي إنكاره ،وأنكره بعضهم ،النبوي وأدخل يف عهد التابعني
هذا  :هذا ما قالوا :وقالوا -صلى هللا عليه وسلم–أدخل وتواطأ الناس على هذا الوضع وصلوا يف مسجده 

 يف ،ينبش حَتيف املسجد ليس يف البيت  قربوال ،ملسجد بين قبل القربألن ا ؛مسجد فيه قرب أو بين على قرب
ن ال لك ،يعين لو قرب يف املسجد لزم نبشه لو بين املسجد على القرب لزم هدمه ،األصل أن القرب يف البيت

يف املسجد؟ ال، فهذا  -عليه الصالة والسالم–بين على القرب املسجد؟ ال، هل دفن  هل ،وال هذا ،هذا
ومل  -عليه الصالة والسالم–من عصر التابعني إىل يومنا هذا يف الصالة يف مسجده الذي جيعل األمة تتواطأ 

  .يقل أحد منهم أبن الصالة ابطلة كما قيل يف الصالة يف املسجد الذي فيه قرب
 ..........طالب:....

 ؟كيف
 ..طالب: ...........

 .األربع ال َيكن االستدارة عليها ألن اجلهات ؛حبيث ال يستقبل، والطواف ال َيكن هو التثليث هذا
 طالب: ........
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حتاشى هذا يف  -صالة والسالمعليه ال–عوام املسلمني والنيب  خشية الفتنة من ..لوال وجود الفتنة لوالهو   
لو  ،لوال أنه خشي أن القوم حديثو عهد جباهلية لكان بناه على مثل هذه ،على قواعد إبراهيمتتميم الكعبة 

لو كان يف اهلند  ،ومن أراد أن يشرك ولو يف السند ،غري أو يعدل أو كذا مع أن الناس يف مأمن من الشركي
 .نظوم وكالم منثور وتوجهات معروفةوقد حصل يف كالم م ،أو يف السند أشرك

 ...........طالب: 
  .عليه الصالة والسالم 

 طالب: ...........
 ماذا؟  

 .عليه الصالة والسالم
 طالب: ...........

 ،هذا بيت عائشة :كون سور املسجد ُيويه هذا اإلشكال، يعين لو كان سور املسجد دون القرب قلنا  ،ال
عموم املسلمني وعوام  منولوال الفتنة  ،ولذلك أنكر كثري من التابعني على من أدخله ،وهذا خارج املسجد

اشتد غضب »" .أن يصلح األحوال -جل وعال -وعلى كل حال نسأل هللا ،مب هذا الوضعكان   املسلمني
على ما  -جل وعال -ثبات صفة الغضب هللإ اشتد غضب هللا "«هللا على قوم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

وال يشابه غضب املخلوق الذي هو غليان دم  ،الكتاب والسنةيليق جبالله وعظمته، صفة الغضب اثبتة يف 
لون بذلك إىل نفي الصفة اليت أثبتها هللا لنفسه صويتو  ،القلب كما زعمه املبتدعه الذين ينفون الصفات

كغضب   -جل وعال -وجعلوا غضبه ،فشبهوا اخلالق ابملخلوق ،-عليه الصالة والسالم–وأثبتها هلا رسوله 
هنا اشتد  ،والغضب درجات ،مث عطلوا اثنًيا ،لوا بذلك إىل نفيه وإنكاره، فشبهوا أوالً مث توص ،املخلوق

ُ َعَلْيه مْ هناك  ،غضب هللا َب اَّللا املقصود أن صفة الغضب وشدته وأيًضا املقت  [6]سورة الفتح :  ﴾ولعنهم ﴿َوَغض 
 على من؟ -جل وعال -اثبت هلل

يف لفٍظ  «لعنة هللا على اليهود والنصارى»وسبق احلديث الصحيح  ،على قوٍم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد 
وأهنم ليس هلم إال  ،وقلنا ما سبق يف النصارى «اختذوا قبور أنبيائهم مساجداليهود والنصارى  هللا علىقاتل »

وابلتبعية هم أنبياء  ،األصليف ألنبياء الذين هم أنبياء لليهود جمموع ا ،فاملراد اجملموع ،ومل يقرب ،نيب واحد
اختذوا قبور أنبيائهم »ألن أنبياء اليهود يلزم اإلَيان هبم من قبل النصارى أو تفسره الرواية األخرى  ؛للنصارى

 .وللنصارى الصاحلني ،فيكون لليهود األنبياء ،«وصاحليهم مساجد
بن املفسر املؤرخ الفقيه حممد  اإلمام "والبن جرير «غضب هللا على قوٍم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد»" 

هذا  "عن سفيان"عين املذكور يف تفسريه ي "بسنده"جرير أبو جعفر الطربي صاحب التفسري والتاريخ 
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ره به مجع من الشراح أو فال ندري هل هو سفيان الثوري الذي فس ،معىن مهمل؟ مل يذكر ما َييزه ما ،مهمل
وذكر احلافظ الذهيب يف آخر اجلزء السابع من سري أعالم  ،مالً وكثريًا ما أييت يف األسانيد مه ة،ابن عيين

اإلمام إذا كان بني  :أغلبية وليست كلية يف التمييز بني السفيانني وبني احلمادين قال قاعدة وطريقة النبالء
 ة؛عيين واحد فابن ..وإذا كان بينه وبينه اثنان ،ألنه متأخر ة؛الستة واحد فالغالب أنه ابن عييناألئمة من 

 ،ر طوياًل إلمام البخاري أو مسلم عمِّ ان شيخ قد يكو  ،ألنه متقدم ؛ن فهو الثوريااثنوإن كان  ،ألنه متأخر
 ،فالبد من البحث عن التمييز يف الطرق األخرى ،ولذلك هذه قاعدة أغلبية ،لكن هذا قليل ،فيدرك الثوري

ألنه أينما دار  ة؛ه أن يكون الثوري أو ابن عيينوعلى كل حال لو قدر أننا مل نستطع التمييز فاخلرب ال يضري 
 .دار على ثقة فال يتأثر

فسر الذي عرض القرآن على ابن امل تابعيال بن جرب""عن جماهد وهو ابن املعتمر  عن سفيان عن منصور"" 
 -رمحة هللا عليه -وتويف ،فربع يف التفسري بسبب ذلك ،عباس ثالث مرات يسأله عن كل آية وعن كل كلمة

أفرأيتم الالت }" :-جل وعال -" يعين يف قولهعن جماهد" ،-رمحة هللا عليه -وهو ساجد ئةاست وم سنة
كان يلت السويق   ،وفيه خرب ابن عباس الذي يليه ،رجل يلت هلم كان يلت هلم السويق"  :قال {والعزى
والسويق من الذرة حتمص وتطحن وخيلط معها شيء من الدهن أو  ،يلت: يعين يصنع هلم السويق .للحاج

 .لكن احلاجة ،ولو عرض على أحٍد منا َيكن ما يستسيغه ،املقصود أنه غذاء انفع ،شيء من ذلك
 -رضي هللا عنه -كذا قال أبو اجلوزاء عن ابن عباسو  ،عكفوا على قربهف ،"كان يلت هلم السويق فمات 

والرتمجة يف قبور الصاحلني وهذا منهم،  ،وهذا الفعل منه يدل على صالحه قال: كان يلت السويق للحاج"
يعين يصنع  ،ألنه يلت السويق ؛وهو حينئذ يكون بتشديد التاء الالتِّ  ،وهذا أحد القولني يف اشتقاق الالت

مارة أوهذه  ،دان أنه يلت السويقعليه عنوالذي مشى  ،والقول اآلخر أهنم اشتقوه من اإلله ،السويق هلم
لكن لو عرف بغري الصالح مع  ،لصالحه ؛عكفوا على قربهف ،فدخل ذكره يف الرتمجة فمات ،صالحه

ما يعبدونه؟ القلوب متيل إىل الصاحلني ملا كانت هذه العبادة للقرب أو عند القرب من  أماإلحسان يعبدونه 
وأهنم يفعلون ما يفعلون من فعلهم ليقربوهم إىل  ،محد زعمه ملا يرجى من نفعه على ؛ميٍل إىل هذا الصاحل

 :سن إليهم قالواعلى كل حال هم كوهنم عبدوه وهو حم ، هللا زلفىإىل مزلفى، ولو كان غري صاحل ما قرهب هللا
 م.مارة صالحهأهذه 

 ...طالب: ...........
 ماذا؟

 ...طالب: ...........
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يمكن  ماألنهم ما يضيعون أوقاتهم عند قبر شخص  ا؛صالحً  معلى أن عندهال لكن كونهم عكفوا على قبره يدل 
وأنه له جاه  ،-جل وعال -أنه قريب من هللاأن يقربهم إلى هللا زلفى على حد زعمهم كرم فقط ما يعطي صفة 

 لكن ما فيه شك أن الشيطان يسول ويملي بشيء يقبله ،ومن األصل المسألة باطلة ،كل هذا باطل ،عند هللا
 ،يعبد من دون هللا هذا ما يفعله إال مجانين األن الفاجر أو الكافر يعني كونه يتخذ قبره وثنً  ؛الناس له نوع قبول

وهم يفعلون هذا عند الصالحين ليقربوهم عند هللا زلفى  افكونه صالحً  ،لكن الشيطان يأتي بشبه يقبلها السذج
 .وإن كان عندهم خلل في تصور الصالح والفجور ،وهم يعرفون ذلك ،الفاجر والكافر ال يقربهم عند هللا زلفى

 =.عندهم فيه خلل
وهذا في البخاري  ،"كان يلت السويق للحاج :قال -رضي هللا عنهما -"وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس

المتخذين زائرات القبور و  -صلى هللا عليه وسلم–لعن رسول هللا  :قال -رضي هللا عنهما -"وعن ابن عباس
النسائي ما فملة وإال السنن في الجأهل يعني رواه اإلمام أحمد و  رواه أهل السنن وأحمد" ،عليها المساجد والسرج

 .ما سكت عنه فهو صالح :ود يقولوأبو دا ،ولم يتعقبوه بشيء ،ع أحمدود والترمذي وابن ماجه مأبو دا ،رواه 
 .... طالب: أحسن هللا إليك يا شيخ

 .نعم  
 .النسائي مذكور طالب:

 مع أحمد؟  
 .طالب:  النسائي

 د والترمذي والنسائي وابن ماجه في الكبرى؟ وأبو داو   
 ..طالب: ...........

وأوردوه  ،ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ،ما رواه النسائي :لكن الشراح قالوا ،ذكر الكبرى والصغرى  ،نعم  
 ،ود والترمذي والنسائي وابن ماجه نعم صحيحألربعة أبو دارواه أهل السنن يعني ا :فإطالق الشيخ ،باألرقام

 ،ال فقد ضعفه بعض العلماءوإ ،وشواهد يصح بمجموعها اذكر له طرقً و  ،وممن صححه شيخ اإلسالم ابن تيمية
 .زوارات :وجاء بلفظ ،زائرات :وعلى كل حال جاء بلفظ

وبعضهم  ،لثبوت اللعن ؛بل كبيرة من الكبائر ،لنساء للقبور محرمةافزيارة  "والمتخذين عليها المساجد والسرج"
والمسألة فيها أقوال ألهل  ،ولو شهدته لما زارته ،لكنها اعتذرت بأنها لم تشهده ،ن عائشة زارت قبر أخيهاإ :يقول
يحملهن على ارتكاب  والعلة في ذلك أن النساء عندهن من الجزع ما ،ومادام ثبت اللعن فال كالم ألحد ،العلم

امرأة  -عليه الصالة والسالم–رأى النبي  ملذلكو  ،المحرم عند القبور من النياحة والندب وفعل ما ال يجوز فعله
–فأخبروها أنه رسول هللا  ،إنك لم تصب بمصيبتي :فقالت «اصبري اصبري »عند قبر ولدها تبكي فقال لها: 

  .«إنما الصبر عند الصدمة األولى» :أصبر فقال :فجاءت تعتذر قالت -صلى هللا عليه وسلم
 فيه مسائل:: "-هللا رحمه -قال

ولذا قال عن  ،وأهنا ما عبد من دون هللا على أي شكل كان " تفسري األواثن" يعين من هذه املسائلاألوىل" 
 .«من دون هللا اللهم ال جتعل قربي وثًنا يعبد» ،وثن :القرب
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ما يصلى فيه يسمى ألن  ؛يصلوا عندهاعليها البناايت أو  امن أن يبنو  املتخذين عليها املساجد أعم 
  .كما سبق تقريره يف الدرس املاضي  امسجدً 

اسم جامع لما يحبه هللا ويرضاه من األقوال واألفعال الظاهرة  العبادة في األصل" الثانية / تفسير العبادة"
فقط صارت العبادة التي من أجلها خلق اإلنسان  -جل وعال -فإذا صرفت هلل ،والباطنة، هذا تعريفها في األصل

﴾ ب د ون  ن س  إ ال  ل ي ع  ن  و اإل   ل ق ت  ال ج  م ا خ  مما ال يجوز صرفه إال هلل تعالى  إذا صرفت لغيرهو  ،[56]سورة الذاريات:  ﴿و 
 .الشرك نقيض العبادة والتوحيد تصار 

ألن الذي ال خياف وقوعه ال يستعيذ  ؛"يستعذ إال مما خياف وقوَعهمل  -صلى هللا عليه وسلم–الثالثة / أنه "
 .من خوفه على أمته -لصالة والسالمعليه ا–منه 

 ...طالب: ...........
 ،وسده للذرائع املوصلة إىل الشرك ،على أمته -عليه الصالة والسالم–وهذا من حرصه  ،خياف وقوعه  

    .ومحايته جلناب التوحيد
واملتخذين عليها املساجد " اختاذ قبور األنبياء مساجد"قرنه هبذا  يعين ابختاذ قربه وثًنا" قرنه هبذاالرابعة / "

 املساجد سواء كانت بتشييدها على القبور كما هو حاصل يف بعض األقطار اإلسالمية أو ابلصالة ،والسرج
فالصالة عندها من اختاذها مساجد،  ،«وال جتلسوا عليها ،ال تصلوا إىل القبور»يف املقابر  عندها

فهو داخل يف  ،يف اإلانرة الثابتة تنويرها إانرة اثبتة من اختاذ السرج عليها "واملتخذين عليها املساجد والسرج"
لكن لو دفن يف ليلة مظلمة واحتاجوا إىل ما ينري هلم بقدر احلاجة وابلوقت الكايف فقط ال يزيد  ،اللعن
 .نظرًا للحاجة ؛مثل هذا هذا ال يدخل يفف ،عليه

اثبتة معروف معناها  صفة -جل وعال -من هللا ذكران أن الغضبو " ذكر شدة الغضب من هللا اخلامسة/"
ذكر شدة " .على ما يليق جبالله وعظمته -جل وعال-وكيفها جمهول كغريها من الصفات الثابتة هلل 

 . الغضب من هللا"
يعين من أهم املسائل معرفة صفة عبادة الالت اليت هي أكرب "وهي من أمهها"  املسألة السادسة "السادسة"

يعين اليت تعبدوهنا من دون  {أفرأيتم الالت والعزى} ،الالت فمات فعكفوا على قربه ،األواثن عن العرب
 ."فمات فعكفوا على قربه"فسر يف قوله:  ؟هللا ما نوع هذه العبادة

 وانتسبوا أكرب أواثن العرب الالت والعزى أيًضا أشادوا هبا "هي أكرب األواثنت اليت المعرفة صفة عبادة ال"
 .فهذه من أكرب األواثن عندهم ،كما يقول أبو سفيان  ،لنا العزى وال عزى لكم ،هاإلي

 طالب: ..........
 .عكوف 
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 طالب: ..........
  ا.يسمى عكوفً   

 طالب: .........
يكون الشرك األكرب أو أن ا القرب أو لصاحب هذا القرب إما عند هذال املسألة مسألة صرف العبادة   

 فيمنع ،هذا فيه مشاهبة ملن يعكفون لعبادهتمفأما جمرد املكث من دون صرف أي عبادة  ،الوسيلة إىل الشرك
 .وإمنا َينع من ابب املشاهبة ،وال وسيلة إىل الشرك الكن ال يكون شركً  ،احليثية هذمن ه

 نعم؟  
 ............طالب: 

 ؟ماذا القبور؟ من أجل  
 .طالب: الدعاء

فإهنا  ،زوروا القبور»االنتفاع ابالعتبار واالتعاظ ونفع املقبور ابلدعاء له وامتثال السنة اليت جاء هبا األمر   
 .«تذكركم ابآلخرة

 طالب: ..........
 .ما تيسر لك ال حترم نفسكلى كل حال أنت مأمور ابلزايرة كلع  

 .-صلى هللا عليه وسلم–أحسن هللا إليك زايرة النساء لقربه  طالب:
سرت و القرب دونه جدران  ،وال يصلون إليه ،لكن هم يصلون يف الروضة ،داخل يف النهي ،ما يزورون  

 .وستارة ما َيكن أن يصلوا إليه ،وجدار من احلديد ،جدار من اللنب ،وحجب
 طالب: ........

ي َينع من ذال ،حَت زايرة الرجال فيها نظر اآلنللقرب، القرب ما يصله أحد  ما هيولو مسوه الزايرة للروضة   
يقول هبا مثل ذلك  ،ما أدري حتصل هبا السنة :يقول ،جدار املقربة ،زايرة القبور والدعاء هلا من وراء اجلدار

  .-عليه الصالة والسالم–يف قربه 
 طالب: ......

 َينع للمشاهبة  
 طالب: ......

 هبم؟ ماذا
يدفن فيه من قتل  أو أن ،ال ُيدث فيه ما ال جيوزئل ؛جعلوا لرصد هذا املكان ،ال ال احلراس هذي وظيفتهم

 .هذه مسائل أمنية ،بغري حق
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 طالب: ........
 ماذا؟

 طالب: .........
 .ما أمسعماذا؟   

 طالب: .........
 هلم؟  

 طالب: ........
 .دابهآيصل إن شاء هللا بشروطه و  وت هلموإذا دع ،ادع هلم يف أي مكان  

 طالب: ........
 .نعم اإلانرة الثابتة داخلة 
فرأوه صاحلًا  ،وعرفنا أن الصالحية أخذت من كونه ُيسن إىل الناس" السابعة / معرفة أنه قرب رجل صاحل"

 .معرفة أنه قرب رجل صاحل" من حيث هذه احليثية "
"الثامنة معرفة أنه اسم صاحب  ،وليس القرب ،الالت صاحب القرب" أنه اسم صاحب القربمعرفة الثامنة / "

وال شك  ،لناس أو للحاج على وجه اخلصوصلوأنه كان يلت السويق  ،الالت" وذكر معىن التسمية القرب
بسبب فقدان األهل  ؛وكثري منهم من لديه احلاجة والفاقة ،أن اإلحسان إىل ضيوف الرمحن فيه األجر العظيم

 .-جل وعال -حسان إليهم فيه الثواب العظيم من هللافاإل ،واملال
هنيتكم عن زايرة  كنت»وال يدخلن يف األمر  ،"زوارات القبور"  -صلى هللا عليه وسلم–" التاسعة / لعنه"

لكن إذا  ،ألن إدخال النساء هن يدخلن يف خطاب الرجال ؛ها خاص ابلرجالو ألن زور  ؛«القبور فزوروها
ورد ما خيص الدخول يف هذا العموم ما هو أخص منه وهو اللعن ال شك أنه مقدم على دخوهلن يف عموم 

 .األمر
 .من أسرجها" ةالعاشرة / لعن"

 لعن هللا زورات القبور صيغة مبالغة؟ :أفال يكون قولهطالب: 
وإذا لعن من تكررت منه الزايرة يتسامح له يف املرة الواحدة  ،زائرات :لكن جاء بلفظ ،هي صيغة مبالغة  

 .ألن املسألة مسألة لعن ؛ال يتسامح له ،اليت هي فرد من أفراد هذه املبالغة
وعرفنا فيما تقدم أن املساجد اختاذ  ،وكذلك املساجد ،يعين اختذ عليها السرج من أسرجها" ة"العاشرة / لعن

 .وهللا أعلم ،وهذا تقدم يف الدرس السابق ،يف حكم تشييد هذه املساجد مساجد عليها أو الصالة عندها
 .وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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 طالب: ...........
 ؟ماذا  

 طالب: ...........
 .هذا الشيخ األلباين مضعف احلديث نعم،  

 طالب:  احلديث صحيح ........
  .وذكر من صحح له ،شيخ اإلسالم ذكر الشواهد ،على كل حال له ما يشهد له  

 طالب: أحسن هللا إليك اي شيخ .. اإلانرة ابلذات .. 
 .هذا امقصودً  ليسا ما فيه شيء أانروا الطريق اجملاور للمقربة فانتقل النور تلقائي    

 طالب: ..........
 .احلليب؟ هو اللنب  

 أخي مثالً هل اي شيخ  ،ةحساس.. مواضيع القرب تعلم اي شيخ أن القرب ،هللا إليك طالب: اي شيخ أحسن
 ؟الدعاء ةاستجابقرب أفضل أو أدعو له يف مواطن ال له عند أدعوتوىف 

 ..لكن ،جاء األمر بذلك ،الناس من دفنه تدعو له ىدفنته وانته إذاتقصد غري وقت الدفن؟ يعين  
 ؟بعد شهرين ،طالب: بعد شهر

 .ولغريه وأنت تعترب وتتذكرله إن جئت   
 ا.طالب: جزاك هللا خريً 

ن العكوف عندها من إ :"معرفة صفة عبادة الالت" وقلنا اي شيخ  :اي شيخقال  ،طالب: أحسن هللا إليك
 ا اي شيخ كيف كانت عبادهتم لالت ابلدعاء؟إذً  ا؛دون صرف العبادة ال يعترب شركً 

 هم جيلسون ساكتني؟
 .طالب: ال

  .ملشاهبتهم ؛حرام ،كذلك فهو مشابه هلملس  جي يذال 
 ك ....ؤ بتداا ،طالب:  أحسن هللا إليك

 -جل وعال -وإن عبد هللا ،كرباألشرك هذا الفدة للقرب أو لصاحب العبادة على كل حال إن صرفت العبا 
ويف بعض املذاهب  ،وكثريًا ما جند من يقرأ عند القبور ،وهي بدعة منكرة ،عند القرب فهذه وسيلة إىل الشرك

 .نصوا على قراءة الفاحتة عند القرب وغري ذلك موجودة
 .طالب:  بدعة

 .بدعة يعين مل يثبت فيه خرب نعم،  
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 .سور املقربة هل يعترب من التشييد؟ السور يعين ،هللا يعفو عنك ،بناء احليطان ،طالب:  أحسن هللا إليك
 سور املقربة؟  

... 
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 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
 بسم هللا الرمحن الرحيم.

 وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. ،احلمد هلل رب العاملني
 اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعني برمحتك اي أرحم الرامحني.

 :-هللا تعاىلرمحه -قال اإلمام اجملدد 
جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إىل  -صلى هللا عليه وسلم-ابب ما جاء يف محاية املصطفى "

ُكمْ } :وقوله تعاىل ،الشرك ْن أَنفُسِّ  اآلية. [128]سورة التوبة: {لَقَْد َجاءُكْم َرُسوٌل م ِّ
وال  ،اال جتعلوا بيوتكم قبورً » :-صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا  قال: -رضي هللا عنه-عن أيب هريرة 

  .رواه أبو داود ِبسناد حسن ورواته ثقات «وصلوا علي فإن صالتكم تبلغين حيث كنتم ،اجتعلوا قربي عيدً 
صلى هللا -جييء عند فرجة كانت عند قرب النيب  أنه رأى رجالً  -رضي هللا عنهما-وعن علي بن احلسني 

عن رسول هللا  ا مسعته من أيب عن جديأال أحدثكم حديثً  قال:فنهاه و  ،فيدخل فيها فيدعو -عليه وسلم
 «فإن تسليمكم يبلغين أين كنتم ،اوال بيوتكم قبورً  ،اال تتخذوا قربي عيدً » قال: -صلى هللا عليه وسلم-

  .رواه يف املختارة
  :فيه مسائل

  .تفسري آية براءة :األوىل
 .إبعاده أمته عن هذا احلمى غاية البعد :الثانية
 .ذكر حرصه علينا ورأفته ورمحته :الثالثة
  .مع أن زايرته من أفضل األعمال ،هنيه عن زايرة قربه على وجه خمصوص :الرابعة

  .هنيه عن اإلكثار من الزايرة :اخلامسة
  .حثه على النافلة يف البيت :السادسة
  .أنه متقرِّ ر عندهم أنه ال يصلى يف املقربة :السابعة
  .فال حاجة إىل ما يتومهه من أراد القرب ،لك أن صالة الرجل وسالمه عليه يبلغه وإن بعدتعليله ذ :الثامنة

 يف الربزخ تعرض عليه أعمال أمته يف الصالة والسالم عليه." -صلى هللا عليه وسلم-كونه   :التاسعة
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 وأصحابه أمجعني.نا حممد وعلى آله وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبي ،احلمد هلل رب العاملني
 أما بعد،

-ابب ما جاء يف محاية املصطفى " :-رمحه هللا تعاىل-فيقول اإلمام اجملدد الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
محاية  ،ما جاء يف محاية املصطفى "جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إىل الشرك -صلى هللا عليه وسلم

وعلى ختليصه وتنقيته من شوائب  ،وعلى حتقيقه ،وحيدالت ،على هذا اجلناب ،وصيانة ورعاية وحرص شديد
ا كما سيأيت يف النصوص ا عظيمً على هذا الباب حرصً  -عليه الصالة والسالم-حرص النيب  ،الشرك والبدع
  .وفيما تقدم أيًضا إشارات إىل ما يدل على هذا الباب ،-رمحه هللا-اليت أوردها 

ل إىل الشرك"  ،ولكن أبواهبا مفتوحة ،يعين قد تكون البيوت حمروسة وعليها حرس "وسده كل طريق يوص 
فيتحني فرصة غفلة احلرس فيدخل اللص إىل  ،لكن األبواب مشرعة ،فاحلرص موجود واحلَرس موجودون

مع حرصه على جناب التوحيد وحفظه ومحايته وصيانته سد  -عليه الصالة والسالم-لكن النيب  ،البيت
احلصن مع ما حوله من حرس فيه أبواب وأغالق ال يتوصل وال يدخل من أبوابه فهذا  ،األبواب كلها

ال،  ،مادام احلماية موجودة ما حنتاج إىل كلمة سد كل طريق :ألنه قد يقول قائل ؛ألنه مغَلق وموَصد ؛اللص
يغفل لكن إذا كانت األبواب مشرعة مفتوحة قد  ،قد تكون احلماية والصيانة والرعاية واالهتمام موجود

لكن مع ذا  ،فيدخل ،فيتحني من أراد الولوج غ راة هؤالء احلرس ،وقد يغفل من وُكل إليه احلماية ،احلامي
 ،"وسده كل طريق يوصل إىل الشرك" قال:ولذلك  ،وجود احلرس واحلماية والصيانة والعناية األبواب مغلقة

 -رص النيبم العناية إمنا يكون ابألهم حألن متا ؛على أمته -عليه الصالة والسالم-وهذا من متام شفقته 
ما و  ،وال شر إال حذرها منه ،وال خري إال دل األمة عليها ،على كل خري يصل أمته -عليه الصالة والسالم

  .-عليه الصالة والسالم-إال أخربهم عنه  ترك شيًئا
حَت  قال:عن كل شيء  -صلى هللا عليه وسلم-أخربكم النيب  :فأخربهم كما يف حديث سلمان ملا قيل له

فما ابلكم مبا هو  ،يعين كيفية االستنجاء وكيفية التطهر من النجاسات أخربهم عنه ،اخلراءة أخربان عنها
التوحيد الذي إذا  ،عن أن يكون التوحيد الذي هو يف احلقيقة رأس املال فضالً  ،أشرف من ذلك وأهم

  ..ُخدش
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وإذا مل أيت  ،التوحيد يقابله الشرك الذي ال يغفر ،سببه خيتلف عن النقص يف مسائل الفروعالنقص ب
 ،فالتوحيد أهم املهمات ،وإذا وجد الشرك حبطت مجيع األعمال ،اإلنسان ابلتوحيد مل يقبل منه أي عمل

إشراك » قال: ؟عظمأي الذنب أ -عليه الصالة والسالم-ولذا ملا سئل النيب  ،والشرك أعظم الذنوب واآلاثم
ملقابل ابوهذا  ،هذه أفضل األعمال «إَيان ابهلل» قال: ؟أي العمل أفضل :سئل ،«إشراك ابهلل» قال: «ابهلل

َ الَ يَْغفُِّر }ال يغفر إال ابلتوبة  ،وال يقبل معه عمل وال يُغَفر إال ابلتوبة ،الذي هو الشرك شر األعمال إِّنَّ اَّللَّ

ن من أهل العلم من أدخل الشرك حَت إ [48]سورة النساء: {َويَْغفُِّر َما دُوَن ذَلَِّك لَِّمن يََشاءُ أَن يُْشَرَك بِّهِّ 
َ الَ يَْغفُِّر أَن يُْشَرَك بِّهِّ }األصغر يف عدم املغفرة  سواء كان الشرك أكرب أو أصغر  [48]سورة النساء: {إِّنَّ اَّللَّ

  .ما دون الشرك سواء كانت من الكبائر أو من الصغائر فإهنا حتت املشيئة ،خبالف الذنوب
ال بد من التوبة أو من أن يعذب  ،ألنه ال يغفر ؛وعلى هذا فأقل القليل من الشرك أعظم من أكرب الكبائر

وعلى كل حال من أهل العلم من يرى أن الشرك األصغر حكمه حكم كبائر الذنوب  ،يعذب بقدره ،عليه
َ الَ يَْغفُِّر أَن يُْشَرَك بِّهِّ }ولكن عموم اللفظ  ،خل حتت املشيئةفيد يدخل فيه  [48]سورة النساء: {إِّنَّ اَّللَّ

  .األكرب واألصغر يف النص
فما  ،والوسائل هلا أحكام الغاايت ،كما أن وسائل احملرمات حمرمة  ،كل وسيلة توصل إىل الشرك فهي حمرامة

وما يتوصل به من وسائل الشرك أيًضا حمرمة كما أن ما يوصل إىل التوحيد  ،يتوصل به إىل احملرم فهو حمرم
  .وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب كما هو مقرر عند أهل العلم ،واألسباب املوصلة إىل التوحيد واجبة

ُكمْ } :وقوله تعاىل" ْن أَنفُسِّ لى هذه األمة أن بعث هذا امتنان ع "[128]سورة التوبة: {لَقَْد َجاءُكْم َرُسوٌل م ِّ
ال  ،منهم ال شك أهنا مزية يعرفون صدقه وخمرجه ومدخله وأصله ونسبه ولغته منهم، وكونه فيها رسوالً 

ُكمْ }" -عليه الصالة والسالم-يشكل عليهم شيء مما يقوله  ْن أَنفُسِّ ]سورة  {لَقَْد َجاءُكْم َرُسوٌل م ِّ
 :ومنهم من يقول ،يعين من العرب ،منهم يبعث فيهم رسوالً ن املراد به العرب إ :القول األول "[128التوبة:

 ،املراد ابلنفس أعم من أن تكون العشرية والقبيلة ويكون ،األمة مما فيها العرب وغريهم من أنفسكم من هذه
وهذا وإن كان له وجه من  ،يعين من أشرفكم "سكممن أنفَ " :منهم من يقرؤها ،إمنا مجيع من يتبعه فهو منه

  .املعىن فإن القراءة به ليست متواترة
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يٌز َعلَْيهِّ َما َعنِّتُّمْ }" ُكْم َعزِّ ْن أَنفُسِّ يعين يشق عليه ما يعنتكم ويشق  "[128]سورة التوبة: {لَقَْد َجاءُكْم َرُسوٌل م ِّ
يٌص َعلَْيُكم}" ،عليكم رأى ونظر  -عليه الصالة والسالم-يعين من قرأ يف سريته  "[128]سورة التوبة: {َحرِّ

نه يكاد أن تذهب إحَت  ،على هداية الناس -عليه الصالة والسالم-وتبني له بوضوح هذا احلرص منه 
ٌع نَّْفَسكَ }نفسه حسرات  عليه الصالة -وهذا من متام حرصه  ،يعين قاتل [6]سورة الكهف: {لَعَلََّك بَاخِّ

عليه -ا من الشر إال حذرهم عنه وال شيئً  ،ا من اخلري إال دهلم عليهوما ترك شيئً  ،ية أمتهعلى هدا -والسالم
يٌص َعلَْيُكم} :-الصالة والسالم  .[128]سورة التوبة: {َحرِّ
 طالب: .......

 ؟ماذا
 طالب: .......

يٌص }ال، كل اآلية كما سيأيت يف املسائل  يٌز َعلَْيهِّ َما َعنِّتُّْم َحرِّ هذا كله  [128]سورة التوبة: {َعلَْيُكمَعزِّ
يمٌ } حِّ نِّيَن َرُؤوٌف رَّ  كذلك يشهد للرتمجة.  [128]سورة التوبة: {بِّاْلُمْؤمِّ

 طالب: .......
يعين أكمل اآلية إىل  ،إما أن يكمله أو يقول اآلية ؟ما قال اآلية ،يعين أكمل اآلية ،اآلية قال:ين املنت؟ أ

 ،اختصار اآلايت واألحاديث هذا معروف عند أهل العلم ،هذا معروف االختصار عند أهل العلم ،آخرها
 لكن من ابب االختصار. ،واملقصود اآلية كاملة ،يعين أكمل ،احلديث :اآلية أو يقولون :وبعد ذلك يقولون

ال » :- عليه وسلمصلى هللا-قال رسول هللا  قال: -رضي هللا عنه-عن أيب هريرة " :-رمحه هللا-مث قال 
 ،وليس مبراد عند مجهور أهل العلم ا،وهذا ُيتمل معىن قريبً  "«اال جتعلوا بيوتكم قبورً  ،اجتعلوا بيوتكم قبورً 

يعين من  ا،وهذا وإن كان قريبً  ،يعين مقابر ،ا يعين تقربون هبا من مات منكمال جتعلوا بيوتكم قبورً  :يعين
قرب يف بيته  ،دفن يف بيته -صلى هللا عليه وسلم -ويرد عليه أن النيب، لكنه غري مراد عند اجلمهور ،اللفظ

 ."أن األنبياء يدفنون حيث َيوتون"وإن ورد حديث فيه مقال عند أهل العلم  ،الذي مات فيه
 ،تشبيه حمذوف األداة ،وعلى كل حال عامة أهل العلم أو مجهورهم يرون أن هذا من ابب التشبيه 

ال يصلى فيها يف  ،كالقبور اليت ال يفعل فيها شيء  ،يعين جتعلوا بيوتكم كالقبور ،ويسمونه التشبيه البليغ
صالة  :ولذا جاء ،واملراد من ذلك احلث على الصالة يف البيوت السيما النافلة ،أظهر أنواع العبادة الصالة
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ومن املتقرر عندهم أن املقابر ال يصلاى  ،ملكتوبةصالة الرجل يف بيته أفضل إال ا ،الرجل يف بيته إال املكتوبة
 ،يعين كالقبور ،افإذا مل يصل يف البيوت النوافل صارت قبورً  ،املتقرر عندهم أن املقابر ال يصلى فيها ،فيها
هو معلوم أنه ليس  ،زيد أسد :إذا قلت ،ي حتذف فيه األداةإن هذا من ابب التشبيه البليغ الذ :وقلنا
وكأن البيوت صارت  ،كأنه صار هو  ،للمبالغة ؛وحذفت األداة ،ألسد يف الشجاعةبه اب، لكنه مشأبسد
 .ولذا يسمونه التشبيه البليغ ،مبالغة يف التشبيه ×اقبورً 

يعين اإلنسان يصلي الواجب يف املسجد الذي وجبت له  ،فتخلوها من العبادة "«اال جتعلوا بيوتكم قبورً »"
وما عدا  ،اويصلي من النوافل ما تشرع له اجلماعة يف املسجد أيضً  ،اجلماعة حيث ينادى هبا يف املسجد

 ،وركعتان بعد املغرب يف بيته ،الصالة السيما ابلليل ينص على أهنا يف البيتلذا  ،ذلك فالبيت أفضل
هل  :حَت إن اإلمام أمحد سئل ،كينص على ذل ،وركعتان قبل الصبح يف بيته ، بيتهوركعتان بعد العشاء يف

ألنه أبعد  ؛املسجدمما يدل على أمهية الصالة صالة النوافل يف  ،أرجو قال:راتبة املغرب يف املسجد  جتزئ
 ،الذي ال يصلي مع الناس ،ومن أجل أن يقتدى به وتتعلم الصالة من فعله ،ألنه أبعد عن الرايء ؛عن الرايء

صلى ويل أمره ممن يصلي مع الناس ويعرف صفة ن إذا لك ،وال قرأ يف كتب العلم ما يدري كيفية الصالة
هلذا إضافة إىل أنه أبعد  ،فهذه الفوائد عظيمة ،الصالة من اقتدائه ِبمامه ينقل هذه الصورة إىل زوجته وولده

  .عن الرايء
 «وال جتلسوا عليها ،ال تصلوا إىل القبور ،وال جتلسوا عليها ،تصلوا إىل القبورال » :جاء يف احلديث الصحيح

-وهذا من حرصه  «وال جتلسوا عليها ،ال تصلوا إىل القبور» :من حديث أيب مرثد الغنوي يف صحيح مسلم
  .مما يدخل يف هذا الباب حلمايته جناب التوحيد وسد الطرق املوصلة إىل الشرك -عليه الصالة والسالم

 ."«اوال جتعلوا قربي عيدً »"
 طالب: .......

 صلى على القرب هذه مستثناة. -عليه الصالة والسالم-النيب  ،صالة اجلنازة ال أبس
 طالب: .......

 ين؟أ
 .......طالب: 
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 ألن الصالة على اجلنازة مستثناة. ؛مكان أو صلي عليها قريب من القبور ما فيه شيء يف سواء وضع
العيد اسم ملا يعود ويتكرر يف وقت منتظم سواء كان يف األسبوع أو يف الشهر أو  "«اوال جتعلوا قربي عيدً »"

ا حبيث ال ال جتعلوا قربي عيدً  ،وهو التكرار يف وقت واحد ،ألنه يعود من الَعود ا؛هذا يسمى عيدً  ،يف السنة
 ا لزايريت.ختصصوا وقتً 

 طالب: .......
 .نعمعندان؟ زماين  مايصري  ماذالكن هنا  ،زماين أو مكاين

ال جتعلوا » ،أبن ترتددوا عليه يف وقت حمدد من األسبوع أو من الشهر ومن العام «اال جتعلوا قربي عيدً »
  .على محاية جناب التوحيد -عليه الصالة والسالم-ا من حرصه وهذا أيضً  «اقربي عيدً 

داخلة يف ضمن زايرة القبور اليت  ،داخلة يف الزايرة اليت جاء احلث عليها -عليه الصالة والسالم-وزايرته 
وال  «فزوروهاكنت هنيتكم عن زايرة القبور » ،«فإهنا تذكر اآلخرة ؛زوروا القبور»جاء احلث عليها واألمر هبا 

لكن املالَحظ يف األوقات املتأخرة مع األسف أان نسمع َمن يتحدث يف املقربة وبني  ،شك أهنا تذكر اآلخرة
وال شك أن  ،وهذا يبيع ويشرتي ،وبعض َمن جاء معه من أهله يبكي وهذا يضحك ،القبور وامليت يدفن

  .هذا من موت القلوب
 ،اشديدً  ايتأثرون أتثرً  ،ورأوها أو يف شارعهم جيلسون األايم متأثرين كان الناس إذا مرت اجلنازة بقرب بيتهم

وينظر  ،ويرى هذه القبور ،وينظر يف القبور ،اآلن بعض حَت من طالب العلم جتده يتكرر تردده على املقربة
وقد رأيت بعيين من يدخن على  ،ال يلبث أن يكون األمر عنده عاداي   ،ليعترب ويدكر ؛يف القبور احملفورة

ت أأان بد :يعين ما هو شباب كبري يدخن على شفري القرب واحد يقول يل ،شفري القرب ونصف شعره أبيض
  !وهللا ما فيه فرق بني القرب وحفرة الزيت :ما أروح املقربة يقول

ذكر  [2-1]سورة التكاثر: {ُزْرتُُم اْلَمقَابِّرَ َحتَّى أَْلَهاُكُم التََّكاثُُر }ولذا يف تفسري القرطيب يف تفسري سورة 
ن بعض الناس قد إ :لكن يقول ،أثر هذه الزايرة ،النصوص الدالة على فضل زايرة القبور وأثرها يف القلوب

 ،هذا له أثر ابلغ يف النفس ،عليه مبشاهدة احملتَضرين ،فهذا عليه مبشاهدة احملتَضرين ،ال يتأثر مع التكرار
  !تعود املشكلة كما هي ،الكن إذا كان يشاهد احملتَضرين ويغسل اجلنائز يومي  
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ي عندهم وضع البيبسي ، املوظف الذأان رأيت من يقوم على خدمته ،يف ثالجة األموات يوضع فيها امليت
 ،بريواألصل فيه خلل ك ا،ألنك تعاجل أطرافً  ؛حتتاج إىل عالج ،القلوب حتتاج إىل عالج ،يف إبط امليت

 عالج القلب بتدبر القرآن. ،وعالجه بتدبر القرآن ،ال بد من عالجه ،األصل فيه خلل كبري
 طالب: .......

 ؟ماذا
 طالب: .......
 ينصح ويُبنيا له.
 طالب: .......

حَت من جاء من  ،يعين حَت من جاء من السفر ،لكن مع ذلك التكرار ما فعله السلف ،ليس هلا حد
عليه -إذا جاء من السفر سلم على النيب  -وأرضاه رضي هللا عنه-السفر ما فعله من الصحابة إال ابن عمر 

وعلى كل حال كون اإلنسان يقف أمامه ويسلم عليه وعلى  ،وعلى أيب بكر وعلى أبيه -الصالة والسالم
ما  ،لي ذهب على القرب وسلم ما فعلهلكن الكالم على أنه كل من جاء يص ،أيب.. هذا ما فيه إشكال

 فعلوه.
 طالب: .......

 صالته وهو يف بلده تبلغه حيث كان كما سيأيت.
 طالب: .......

ومنهم من  ،إنه منسوخ :فمنهم من يقول ،وجاء تركه ،جاء األمر ابلقيام هلا ،جاء األمر ابلقيام للجنازة
وفيها نصوص ما فيها  ،على كل حال هذه مسألة خالفية ،نسخ الوجوب وبقي االستحباب :يقول

 يعين لو قام ما فيه إشكال. ،إشكال
-به  املبتدعة والغالة الذين غلوا "«فإن صالتكم تبلغين حيث كنتم ،وصلوا علي ،وال جتعلوا قربي عيًدا»"

من هنيه عن  -معليه الصالة والسال-ن ملا جاء عنه عارضون ومعاندو ن ومخمالفو  -عليه الصالة والسالم
نه سوال له أن قال يطان لباس عليه لباس عليه حَت إوصل األمر ببعضهم إىل أن الش ،«إايكم والغلو»الغلو 
ال شك أن هذا من استدراج  ،امدد يدك ألقبلها فمدها وقبلها :وهو يف قربه -عليه الصالة والسالم-للنيب 
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يف كتاب الفرقان بني  -رمحه هللا-كما ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية   ،الشيطان يفعل أبوليائه مثل هذا وأشد
  .أولياء الرمحن وأولياء الشيطان

يف أي  "«فإن صالتكم تبلغين حيث كنتم ،وصلوا علي ،فإن صالتكم تبلغين حيث كنتم ،وصلوا علي»"
ت إىل هذه الذي جئما أنت ومن يف األندلس إال سواء أنت  قال:مكان كما جاء عن علي بن احلسني أنه 

  .ابألندلس يعين يف أقصى الغرب إال سواء ما أنت ومن -عليه الصالة والسالم-الفرجة وسلمت على النيب 
 «من يسلم عليه -يه الصالة والسالمعل-إن هلل مالئكة سيارة يبلغون النيب » :والتبليغ جاء يف حديث

  .وكذلك الصالة
فال داعي اإلنسان أن أييت عند القرب ويسلم عليه وخييل  "«فإن صالتكم تبلغين حيث كنتم ،وصلوا علي»"

من وراء اجلدران الثالثة ال شك أهنا  -عليه الصالة والسالم-وزايرته  .إليه أنه أفضل ممن سلم وهو بعيد
 أو اوعلى هذا لو مر إنسان بسور املقربة وسلم يكون مسلِّ مً  ،وابن عمر فعلها من وراء اجلدار ،تسمى زايرة

 ..ألهنم ؛ال يسلِّ م حَت يدخل ،نه ال يسلِّ م حَت يدخلإ :ومنهم من يقول ،ما هو مسلِّ م؟ على هذا مسلِّ م
 قال:وأنت خارج البيت  ،السالم :عبيد وقلت أومتر عند زيد  تريد أنلو  ،ويقيسون هذا على بيوت الناس

  هذا؟! ما
لكن صنيع ابن عمر وغريه من السلف إتياهنم إىل قرب القرب وسالمهم عليه من وراء احلائط وهو موجود 

 .-عليه الصالة والسالم-يسلم عليه من اخلارج  ،متَبع إىل اآلن
 طالب: .......

 من هو؟
 طالب: .......

 من هو ذا؟
 ين؟أ

 طالب: .......
ال » :جاء يف احلديث الصحيح ،-عليه الصالة والسالم-لزايرة قربه يعين شد الرحل من بلده إىل املدينة 

 «املسجد احلرام ومسجدي هذا واملسجد األقصى ؛إال إىل ثالثة مساجد ،تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد
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كل   ،وال من العتبات على ما يقولون ،ال من املساجد وال من البقاع ،وما عدا ذلك ال تشد الرحال إليها
 ،طوال يف هذه املسألة وتعراض لشيء من الردود من ق َبل املخال فني -رمحه هللا-وشيخ اإلسالم  ،هذا بدع

والبن عبد اهلادي الصارم املنكي يف  ،خنائيعلى األ -رمحه هللا-ورده  ،ه املسألةوهناك كتب ألفت يف هذ
 فيها كالم مطوال على هذا.و  ،الرد على السبكي
 طالب: .......

 مثلو...  ،ألنه جاء فيه النص ؛هو األصل زايرة املسجد إذا كان األصل زايرة املسجد فهذا ال إشكال فيه
  .أسهل من أن تكون النية خالصة لزايرة القرب هذا

 
 ."رواه أبو داود ِبسناد حسن ورواته ثقات"

 طالب: .......
حابة له وكونه مل ُيصل من غريه ال يدل ولكن خمالفة عامة الص ،هو مادام من صحايب ما يوصف أبنه بدعة

 على شرعيته.
 طالب: .......

 ليس ببدعة. :لكن كونه مل ينكر نقول ،كبار الصحابة ما فعلوه  ،لكن يبقى أهنم خالفوه ،هو ما أُنكر
 طالب: .......

انشئ عن التساهل يف أصل املسألة رؤساء دول إذا دخلوا من الباب ابب  ،كل هذا فروع عن التساهل
  !تفتح هلم األبواب ، قرب القرباملسجد ُيبون حبًوا إىل أن يدخلوا القرب

كل طريق   ،كما جاء يف هذه الرتمجة وما جاء حتتها  ،وعلى كل حال املسألة االحتياط للتوحيد هو األصل
كما جاء   ،أحب إىل كل مسلم من نفسه هذا هو األصل -لصالة والسالمعليه ا-يوصل إىل الشرك مع أنه 

يعين ما هو  «حَت من نفسك اي عمر» قال:إنك ألحب الناس إيل إال من نفسي  :يف احلديث عن عمر
  .لكنه حمض اتباع وحمبته يف اتباعه ،كال  -عليه الصالة والسالم-استخفاف حبقه هذا عالمة يعين 

وهو  ،ومعروف أن احلديث احلسن يف درجة متوسطة بني الصحيح والضعيف "ِبسناد حسنرواه أبو داود "
  .لكنه دون الصحيح ،من مجلة ما ُيتج به
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فهذا التعبري شبيه  ،ايعين مقتضى كون الرواة ثقات مع االتصال أن يكون صحيحً  "ورواته ثقات"مث قال: 
والعلماء تكلموا يف هذا االصطالح وأطالوا فيه  ،شبيه بقوله حسن صحيح ،حسن صحيح :بقول الرتمذي

ألنه مستشكل اجلمع بني الصحة  ؛يف توجيه كالم الرتمذي ووصلت األقوال إىل ثالثة عشر قوالً  ،واختلفوا
واحلكم عليه ابلصحة حكم له  ،مستشَكل ملاذا؟ ألن احلكم عليه ابحلسن حكم عليه ابملرتبة الدون ،واحلسن

يعين لو قيل لك عن  ،فال جيتمع أن يوَصف الشيء ابلدون والكمال ،ليا وهي الصحةأبنه بلغ املرتبة الع
 ،ا مرتبة دون االمتيازجيد جد   ،ا ممتازتقول؟ صحيح؟ صحيح جيد جد   ماذاا ممتاز طالب تقديره جيد جد  

  ابملرتبتني؟فكيف ُيكم له  ،وممتاز مرتبة أعلى
 ،إذا تعددت الطرق ، وهذا ماشٍ من طريق اطريق وصحيحً من  ايكون حسنً  ،من األجوبة أن تنفك اجلهة

 ا..ا ممتاز أن يكون جيد جد  وعلى هذا فالتنظري يف جيد جد  
 طالب: .......

  ..َخصِّ ص
  ؟يف التخصص

 طالب: .......
 املهم أنه تنفك اجلهة وينحل اإلشكال. ،ويف العموم امتياز والعكس ،انعم جيد جد  

 طالب: .......
 من هو؟

 طالب: .......
 ؟ماذا

 طالب: .......
 ؟كيف

 طالب: .......
 أبو داود سكت عنه. أبو داود ال ال، ما قال شيًئا،

 طالب: .......
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 الرتمذي؟ 
 طالب: .......

 وعرف الصحيح. ،ف احلسنهو عرِّ 
ــــــــــــــــــــــال الترمــــــــــــــــــــــذي مــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــلم  وق

 
 مـــــــــــــن الشـــــــــــــذوذ مـــــــــــــع راو مـــــــــــــا اتهـــــــــــــم 

 ا وردبكــــــــــــــــــــذب ولــــــــــــــــــــم يكــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــردً  
 

 ........................... 
 يقول احلافظ العراقي: 

.......................... 
 

 قلـــــــــت وقـــــــــد حـــــــــس بعـــــــــض مـــــــــا انفـــــــــرد 
ما هي  تدقيق،تاج إىل ، ولذلك اصطالح الرتمذي ُييعين حَت االصطالح الذي اصطلحه وعرفه فيه خالفه 

 ه.كل حديث له نظر   ،األحاديث وله يفأو ُيكم أبحكام عامة مطردة على مجيع ما يق ،سهلة
 طالب: .......

د الرحال إىل املسجد ما فيه أحد تش ،االعتكاف يف املسجد ما فيه إشكال ،يف املسجد شد الرحال
 بل من أفضل القرب. ،يشد الرحل يف القرب ال، ما فيه شيءيعتكف 

 طالب: .......
 ملن يف املدينة.

 طالب: .......
 مثل املقابر األخرى. نعمسنة 

 .......طالب: 
ال شك أن اإلنسان إذا رأى هذه األماكن يعين  ،والصحابة أيًضا بعد وضعهم آخر ،مثل املقابر األخرى

 هتفو نفسه وُيصل له شيء من التأثر.
 ،هل البيت، من خيار أأيب طالب زين العابدين بن علي بن "وعن علي بن احلسني" :-رمحه هللا-قال 

  .-رضي هللا عنه-اتبعي جليل من علماء التابعني ومن عبادهم 
فرجة يعين انفذة بعض طبعات   "-صلى هللا عليه وسلم-جييء إىل فرجة كانت عند قرب النيب  أنه رأى رجالً "

 الفرجة هي اخلوخة تكون يف اجلدار. قال:كتاب التوحيد علق عليها و 
 طالب: .......
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فهذه أمور ختتلف  ،هي؟ واخلوخة يعرفها ماعند بعض الناس الفرجة ما يدري فال عند بعض الناس صعبها وإ
 ابختالف األعراف والبلدان واللهجات وغريها.

 طالب: .......
 ؟ماذا

 طالب: .......
 يقول؟ ماذا

 طالب: .......
 ي معك؟ما الشرح الذ

 طالب: .......
 يقول؟ ماذا

 طالب: .......
 فيها؟ ماذا ،كوةالُكواة الُكواة ما هو كومة  

 طالب: .......
نسمعها من العامة إىل  ،نسمعها من العامة حننالكوة إىل عهد قريب و  ،هي الكوة واخلوخة كلها معروفة

 عهد قريب.
علي بن احلسني  "فيدخل فيها فيدعو فنهاه -صلى هللا عليه وسلم-جييء إىل فرجة كانت عند قرب النيب "

  .أو يظن أن هذا املكان أفضل يف الدعاء من غريه ،ألنه خشي عليه من الغلو ؛هناه
 -صلى هللا عليه وسلم-احلسني بن علي سبط رسول هللا  "أال أحدثكم حديثًا مسعته من أيب قال:فنهاه و "
  .علي بن أيب طالب "عن جدي"
وال بيوتكم  ،اال تتخذوا قربي عيدً  ،اال تتخذوا قربي عيدً » قال: -صلى هللا عليه وسلم-عن رسول هللا "

فال تكرروا الزايرة إىل قربي يف أوقات  ،يعين كما تقدم يف احلديث السابق العيد اسم ملا يعود ويتكرر "«اقبورً 
ألن القبور ال يصلى إليها   ؛ا حبيث ختلوها من أنواع العبادات اليت من أجلِّ ها الصالةوال بيوتكم قبورً  ،منتظمة

  .كما يف حديث أيب مرثد
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ومثل ما سبق أن  ،يعين يف أي مكان كنتم "«تسليمكم يبلغين أين كنتم ،تسليمكم يبلغين أين كنتمفإن »"
ألن هناك مالئكة كما  ؛يعين ال فرق ،وما أنت ومن ابألندلس إال واحد ،أشران إىل قول علي بن احلسني

رواه يف  « أين كنتمفإن تسليمكم يبلغين»"من يسلم عليه  -عليه الصالة والسالم-جاء يف اخلرب يبلغونه 
 رواه يف املختارة. "املختارة

 طالب: .......
 ؟ماذا

 طالب: .......
عليه -ألن املكان قربه  ؛ا ابلدعاء من بُعدعلى كل حال الرب للوالد كما يكون بزايرته والدعاء له يكون أيضً 

خيشى من أن  -عليه الصالة والسالم-وما ُعرف عن املسلمني مجلة من حب ومودة له  ،-الصالة والسالم
  .الغلو إىل يزيد هذا األمر إىل أن يصل

وصاحبه متأخر الضياء  ،كتاب مسند يروى ابألسانيد  ،املختارة كتاب يف احلديث "رواه يف املختارة"
بل ومن ابن حبان وغريمها  ،وتصحيحه أفضل من تصحيح احلاكم ،وهو كتاب يف اجلملة فيه قوة ،املقدسي

 فتصحيحه يف اجلملة مقبول إال أنه كغريه من األئمة يعين أييت ابلراجح وأييت ابملرجوح. ،التساهل أهل من
 طالب: .......
رر يف وقت لكن كون املولد يتك ،ما له عالقة ابلقرب من جهة ،املولد ما له عالقة ابلقرب ،ال، ما له عالقة

 من هذه احليثية. اواحد من كل سنة صار عيدً 
 طالب: .......

 هذا نص ورد يف مورده فُيقتَصر عليه. ،حَت صيغة اخلطاب يف الصالة بعد هذا
 طالب: .......

 ؟ماذا
 طالب: .......

 الواجب يف الصالة يف التشهد.
 طالب: .......
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 ،ركن من أركان الصالة عند احلنابلة فقط ،ن عند احلنابلةبل رك ،الصالة عليه يف الصالة واجبة :حلظة نقول
وجاء أيًضا وصف من مل يصلِّ  عليه  ،جاء األمر هبا -عليه الصالة والسالم-والصالة عليه عند ذكره 

منهم من ُيكم ابلوجوب  ،وجاءت فيها نصوص كثرية ،«علي البخيل من ذكرت عنده فلم يصلِّ  » :ابلبخل
من ابب املستحب  ،إنه من ابب املستحبات املتأكدة :ومنهم من يقول -عليه الصالة والسالم-عند ذكره 

يَن آَمنُوا } :-جل وعال-وجاء األمر هبا يف كتاب هللا  ،املتأكِّ د ِّ يَا أَيَُّها الَّذِّ َ َوَمالئَِّكتَهُ يَُصلُّوَن َعلَى النَّبِّي  إِّنَّ اَّللَّ

مرة  ،إن امتثال األمر ُيصل مبرة واحدة :من يقول [56]سورة األحزاب: ،{وا َعلَْيهِّ َوَسل ُِّموا تَْسلِّيما  َصلُّ 
 [56]سورة األحزاب: {َصلُّوا َعلَْيهِّ }امتثال األمر يف اآلية ُيصل  ،واحدة يف العمر ما هو كل ما ذكر

مرة صلى  -عليه الصالة والسالم-ومن صلى عليه  ،لكن ال شك أن هذا خبل شديد ،خالص صليت عليه
- :من أن يقول وأي فضل أعظم من هذا أن يُذَكر يف املأل األعلى عشر مرات بدالً  ،هللا عليه هبا عشرًا

 ؟مرة واحدة -صلى هللا عليه وسلم
والبن القيم كتاب امسه  ،فيه كتب ومؤلفات -صلى هللا عليه وسلم-على كل حال فضل الصالة على النيب  

وفيه القول البديع للسخاوي يف  ،-عليه الصالة والسالم-جالء األفهام يف الصالة والسالم على خري األانم 
الصِّ الت والُبَشر يف الصالة والسالم على خري  ،وكتب أخرى ،فضل الصالة والسالم على احلبيب الشفيع

 وغري ذلك. ،يللفريوز أابدالَبشر 
  :-هللارمحه -قال 

  :فيه مسائل
  .وتقدم الكالم فيها يف صدر الباب "تفسري آية براءة :األوىل"
احل مى  "إبعاده أمته عن هذا احلمى غاية البعد ،أمته عن هذا احل مى -عليه الصالة والسالم- إبعاده :الثانية"

بل هو  ،الشرك كأنه شيء ممنوع ،الذي هو محاية التوحيد وصيانته وما خيدشه من الشرك وما دونه من البدع
بل  ،فُيمَنع منه غري الدواب التابعة هلذا املل ك «أال وإن لكل ملك محى»لكن يف احملسوسات  ،اممنوع شرعً 

أال وإن محى  ،أال وإن لكل ملك محى» ،ألن املل ك سوف يعاق ب من يرتك دوابه ترعى فيه ؛ال يقَرب منه
  .وأعظم حمارمه الشرك ،«هللا حمارمه
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يٌص }كما جاء   "ذكر حرصه علينا ورأفته ورمحته :الثالثة" يٌز َعلَْيهِّ َما َعنِّتُّْم َحرِّ ُكْم َعزِّ ْن أَنفُسِّ لَقَْد َجاءُكْم َرُسوٌل م ِّ

يمٌ  حِّ نِّيَن َرُؤوٌف رَّ وما  ،ال شك حرصه علينا كما تقدم يف تفسري اآلية [128]سورة التوبة: {َعلَْيُكم بِّاْلُمْؤمِّ
بل هو أحرص من الوالد على  ،عرف من سريته طيل حياته بعد بعثته إىل وفاته شيء ال خيطر على البال

  .وال شر إال حذران منه ،ولذا ال خري إال دلنا عليه ،ومن األم على ولدها ،ولده
على وجه يشبهه ابلعيد على وجه خمصوص يكون يف وقت  "هنيه عن زايرة قربه على وجه خمصوص :الرابعة"

 -عليه الصالة والسالم-أو يزاَول عنده ما يوقع يف احملظور من الغلو به  ،ايف وقت حمداد جيعله عيدً  ،يتكرر
فإهنا »هبا وجاء احلث عليها وذكرت علتها  اإذا كانت زايرة القبور مأمورً  "مع أن زايرته من أفضل األعمال"

 ؟-عليه الصالة والسالم -فكيف بزايرة قربه ،«آلخرةتذكر ا
أفضل » :وجاء احلديث يف الصحيح ،حثه على النافلة يف البيت "حثه على النافلة يف البيت :السادسة"

حثه على النافلة من حديث الباب بعدم تشبيه البيت يف  و «إال املكتوبة ،صالة الرجل يف بيته إال املكتوبة
  .القبور أو يف املقابر اليت ال تصلى فيها

 ،اكيف جنعلها قبورً   :ما قالوا «اال جتعلوا بيوتكم قبورً » "أنه متقرِّ ر عندهم أنه ال يصلى يف املقربة :السابعة"
  .يعين كاملقربة كما تقدم ،يعرفون أهنا إذا مل يصل فيها صارت مقربة

  ."السابعة أنه متقرر عندهم أنه ال يصلى يف املقربة"
عن طريق  "أبن صالة الرجل وسالمه عليه يبلغه وإن بَ ُعد -عليه الصالة والسالم-تعليله ذلك  :الثامنة"

لكن طريقة  ،نؤم ن ونعرتف وجنزم أبهنا تبلغه ..وإال فيؤَمن به ،أولئك املالئكة الذين يبلغونه إن صح اخلرب
  .وإال فاهلل أعلم ابلكيفية ،التبليغ إن صح اخلرب فعن طريق أولئك املالئكة

فاحلديث  ،امن أراد القرب إن كان يزعم أنه ال يبلغه إن كان بعيدً  "فال حاجة إىل ما يتومهه من أراد القرب"
لكن القرب أفضل فال حاجة إىل ما يتومهه من أراد القرب  ،وإن كان يعرف أنه يبلغه ،نص يف الرد عليه

سواء كان يتوهم أنه ال يبلغه إذا بعد أو يكون سالمه عليه ابلقرب أفضل بغض النظر عن جهة التفضيل 
 .-عليه الصالة والسالم-القرب يتضمن زايرة إضافة إىل السالم عليه  ،الذي يتضمن الزايرة
 طالب: .........

 ؟ ماذا
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 ......... طالب:
 .-عليه الصالة والسالم-يف قربه 

 طالب: .........
وأنت يف صالتك فرق بينه وبني أن تدعو له عند قربه ال من جهة  ،وأنت يف بيتك لدكال، وكونك تدعو لوا

  .وإمنا من ابب إضافة الزايرة اليت جاء احلث عليها مع الدعاء ،الدعاء
لكنها ال تثبت  ،وجاء يف حتديد بعض األوقات للزايرة ،لكن ال تثبت ،وجاء يف الدعاء من قرب أحاديث

 ا.ضعيف جد   «من زار أبويه كل مجعة كتب بر ا»
 طالب: .........

 .نعمالزايرة أفضل  ،والزايرة مشروعة ما مل تتضمن شد رحل ،هذا للزايرة
 طالب: .........

 ؟ماذا
 طالب: .........

 فيها؟  ما "اخلامسة"
 .........طالب: 

 نعم.
  .امأخوذ من النهي عن اختاذه عيدً  ،اوهذا مقتضى النهي عن كونه عيدً  "هنيه عن اإلكثار من الزايرة"
تعرض  "يف الربزخ تُعَرض عليه أعمال أمته يف الصالة والسالم عليه -عليه الصالة والسالم-كونه   :التاسعة"

وجاء أنه تعرض عليه األعمال كل  ،يعين يف هذا الباب خاصة ،عليه أعمال أمته يف الصالة والسالم عليه
 لكن احلديث فيه كالم. ،ليلة مجعة

 طالب: .........
ُكمْ } ؟تفسري آية براءة؟ ما هي ذكرت آية براءة يف أول الباب ْن أَنفُسِّ ]سورة  {لَقَْد َجاءُكْم َرُسوٌل م ِّ

 .[128التوبة:
 طالب: .........
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 فتفسريها يوضح املراد من الباب. نعم،
 طالب: .........

ومع ذلك الصالة يف  ،العيد الذي يعود ويتكرر يُنهى عنه مبنزلةلكن اإلكثار والرتدد الذي جيعله  ،ما فيه حد
اللهم صل  ،سواء كان يف املسجد أو خارج املسجد يكفي -عليه الصالة والسالم-املسجد والصالة عليه 

 على حممد.
 .........طالب: 

ومع ذلك ُيرص اإلنسان مع ما يف قلبه من حب ومودة  ،املسألة يعين مردها إىل العرف يف اإلكثار واإلقالل
 أال يقرب من األمور اليت ختدش يف توحيده. تباعواوتعظيم  -عليه الصالة والسالم-للرسول 

 طالب: .........
 ال، هذا ليس بصحيح.

 وحديث األعمى.. املروي.. -عليه الصالة والسالم-حديث األعمى.. حكم التوسل ابلنيب  :يقول
 لكنه حديث ضعيف. ،يعين مروي عند الرتمذي

 طالب: .........
 األصل هو القول. ،األصل القول

 طالب: ابلنسبة للمتعجل يوم اثين عشر.
 فيه؟ ماذا

ال لو أراد الراحة سيسافر بر ا العشاء كم مقدار مكوثه يف مكة وإ طالب: إذا فرغ من طواف الوداع صالة
 يريد الراحة حَت َيضي يف السفر.

 الوداع بعد الراحة. جيعل
 طالب: مث يكون آخر ما يودع..

 يكون آخر عهده ابلبيت. نعم
 ..طالب: ما فيه وقت حمدد هلا ست ساعات مثالً 

 ما عليه.ف وانم مغلوابً  أو شيًئالو غلب على أمره وانم ينتظر رفقة 
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 طالب: طيب لو مكث إىل الفجر أراد الراحة إىل الفجر كذا..
 ال ال.

 طالب: يعيد طواف الوداع؟
 هذا األصل.

هل  ،طالب: الفأل شخص أقدم على شيء فجاءته رسالة ابخلطأ من أحد زمالئه فيها كالم يعين يتفاءل به
 هذا من الفأل؟ :نقول

 وهللا الكالم الطيب طيب.
 ..؟أمهل هذا فأل  :أرسلت له ابخلطأ فيقول لكنطالب: 

 فأل فأل.
وهذا وصلوا على نبينا  قال:يف آخر اخلطبة  -صلى هللا عليه وسلم-طالب: بعض اخلطباء يصلي على النيب 

والصحابة يعين.. ألنه فيه بعض  -صلى هللا عليه وسلم-فعله النيب  -أحسن هللا إليك -حممد.. هل هذا
 ؟ايعترب صحيحً الكالم هل هذا  ،إنه من البدع قال:الكالم ي

 لكنه معروف عند أهل العلم ومتقرر عندهم.
 طالب: يعين تلقته األمة ابلقبول...

 ما عليه إن شاء هللا.. ما عليه إن شاء هللا..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 436 

 

 

 

 كتاب التوحيد
 

 معالي الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           
 

 الطيارجعفر مسجد  المكان: هـ03/01/1438 تاريخ المحاضرة:



 437 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
 بسم هللا الرمحن الرحيم.

 وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. ،احلمد هلل رب العاملني
 :-رمحه هللا تعاىل-قال اإلمام اجملدد 

 أن بعض هذه األمة يعبد األواثن ابب ما جاء "
ْبتِّ َوالطَّاُغوتِّ } قوله تعاىل:و  نُوَن بِّاْلجِّ تَابِّ يُْؤمِّ َن اْلكِّ يبا  م ِّ يَن أُوتُواْ نَصِّ  ،[51]سورة النساء: {أَلَْم تََر إِّلَى الَّذِّ

َب َعلَْيهِّ } :وقوله تعاىل ُ َوَغضِّ ِّ َمن لَّعَنَهُ اَّللَّ ندَ اَّللَّ ن ذَلَِّك َمثُوبَة  عِّ يَر َهْل أُنَب ِّئُُكم بَِّشر ٍّ م ِّ ْنُهُم اْلقَِّردَةَ َواْلَخنَازِّ َوَجعََل مِّ

  .[60]سورة املائدة: {َوَعبَدَ الطَّاُغوتَ 
دا  } :وقوله ْسجِّ م مَّ ذَنَّ َعلَْيهِّ ْم لَنَتَّخِّ هِّ يَن َغلَبُوا َعلَى أَْمرِّ  .[21]سورة الكهف: {قَاَل الَّذِّ

لتتبعن سنن من كان قبلكم » :قال -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أيب سعيد 
 قال:اي رسول هللا اليهود والنصارى؟  :قالوا «حذو القذة ابلقذة حَت لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه

  .أخرجاه «فمن؟!»
إن هللا زوى يل األرض » قال: -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-وملسلم عن ثوابن 

وإين  ،وأعطيت الكنزين األمحر واألبيض ،وإن أميت سيبلغ ملكها ما زوي يل منها ،فرأيت مشارقها ومغارهبا
وإن  ،ا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهموأال يسلط عليهم عدو   ،سألت ريب ألميت أال يهلكها بسنة بعامة

وأال أسلط  ،وإين أعطيتك ألمتك أال أهلكهم بسنة عامة ،فإنه ال يرد إذا قضيت قضاءً  ،اي حممد قال:ريب 
ا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم َمن أبقطارها حَت يكون بعضهم يهلك عليهم عدوً 

  ..وروى الربقاين يف صحيحه وزاد «اويسيب بعضهم بعضً  ،ابعضً 
 وإذا وقع عليهم السيف مل يرفع إىل ،وإمنا أخاف على أميت األئمة املضلني» :ورواه الربقاين يف صحيحه وزاد

وإنه  ،وحَت تعبد فئام من أميت األواثن ،وال تقوم الساعة حَت يلحق حي من أميت ابملشركني ،يوم القيامة
وال تزال طائفة من أميت  ،وأان خامت النبيني ال نيب بعدي ،سيكون من أميت كذابون ثالثون كلهم يزعم أنه نيب

  .«ك وتعاىلعلى احلق منصورة ال يضرهم من خذهلم حَت أييت أمر هللا تبار 
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  :فيه مسائل
  .تفسري آية النساء :األوىل
  .تفسري آية املائدة :الثانية
  .تفسري آية الكهف :الثالثة
هل هو اعتقاد قلب أو هو  ؟وهي من أمهها ما معىن اإلَيان ابجلبت والطاغوت يف هذا املوضع :الرابعة

  .موافقة أصحاهبا مع بغضها ومعرفة بطالهنا
من  قوهلم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيالً  ..إن الكفار الذين يعرفون كفرهم :قوهلم :اخلامسة
  .املؤمنني

  .وهي املقصودة ابلرتمجة أن هذا ال بد أن يوَجد يف هذه األمة كما تقرر يف حديث أيب سعيد :السادسة
  .التصريح بوقوعها أعين عبادة األواثن يف هذه األمة يف مجوع كثرية :السابعة
 .الُعْجب.." :الثامنة

 الَعَجب العجاب..
 أحسن هللا إليك.

الَعَجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل املختار مع تكلمه ابلشهادتني وتصرُيه أنه من هذه  :"الثامنة
 .ومع هذا يصدِّ ق يف هذا.." ،ا خامت النبينيحممدً  ، وفيه أنوالقرآن حق ،وأن الرسول حق ،األمة

 يصداق.
وقد خرج املختار يف آخر عصر الصحابة وتبعه فئام   ،"ومع هذا يصداق يف هذا كله مع التضاد الواضح

  .كثري
  .بل ال تزال عليه طائفة ،البشارة أبن احلق ال يزول ابلكلية كما زال فيما مضى :التاسعة
 .اآلية العظيمة أهنم مع قلتهم ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم :العاشرة

  .أن ذلك إىل أشراط الساعة :احلادية عشرة
  :ما فيها من اآلايت العظيمة منها :الثانية عشرة

مال.." ،إخباره أبن هللا زوى له املشارق واملغارب  وأخرب مبعىن ذلك فوقع كما أخرب خبالف اجلنوب والشِّ 
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 الشامال.الشامال 
 أحسن هللا إليك.

وإخباره ِبجابة دعوته ألمته يف اإلمث وإخباره ِبجابة ، وإخباره أبنه أعطي الكنزين ،"خبالف اجلنوب والشامال
وأنه ال يرفع إذا وقع وإخباره  ،وإخباره بوقوع السيف ،وإخباره أبنه منع الثالثة، دعوته ألمته يف االثنتني

وإخباره بظهور املتنبئني  ،وخوفه على أمته من األئمة املضلني ،اعضهم بعضً وسيب ب ،اِبهالك بعضهم بعضً 
وكل هذا وقع كما أخرب مع أن كل واحدة منها من أبعد ما  ،يف هذه األمة وإخباره ببقاء الطائفة املنصورة

  .يكون يف العقول
  .حصره اخلوف على أمته من األئمة املضلني :الثالثة عشرة
 التنبيه على معىن عبادة األواثن." :الرابعة عشرة

 وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني. ،احلمد هلل رب العاملني
 أما بعد،

 -رمحة هللا عليه -املؤلف "ابب ما جاء أن بعض هذه األمة يعبد األواثن" :-رمحه هللا تعاىل-فيقول املؤلف 
ن الشرك ال يقع يف هذه األمة ممن وقع يف الشرك وعبادة أجل الرد على من يقول: إ لرتمجة منساق هذه ا

أن الشيطان قد أيس أن يعبد يف جزيرة »حبديث  الشرك ال يقع يف هذه األمة مستدال   :يقول ،القبور وحنوها
ه رأى من يعبد ألن ؛ملا ظهر يف جزيرة العرب دعا إىل التوحيد اخلالص -رمحة هللا عليه-والشيخ  ،«العرب

وذكرت الواقع واقع أهل جند  ،وَمن اطلع على التواريخ اليت أراخت لدعوة الشيخ ،غري هللا يف جزيرة العرب
اي فالن اي  :-جل وعال-وجد الشرك الصريح ودعوة غري هللا  -رمحة هللا عليه-حني قيام الشيخ بدعوته 

وذكر ممن يُعَبد من دون هللا ويدعى ابمسه  ،يف كشف الشبهات -رمحة هللا عليه -وبنيا ذلك الشيخ ،فالن
فأراد  ،وذكر بعض األحجار اليت ُتصَرف هلا العبادة من دون هللا ،وذَكر بعض األشجار ،وتطلب منه احلوائج

-يف هذا الباب يف إيراد هذه الرتمجة وما حتتها أن يرد على أمثال من استدل بقوله  -رمحة هللا عليه-الشيخ 
والتحريش ليس  «إن الشيطان قد أيس أن يُعَبد يف جزيرة العرب فرضي ابلتحريش» :-ليه الصالة والسالمع

 فما اجلواب عن هذا احلديث الصحيح؟  ،بكفر خمرج عن امللة
 طالب: .........
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 الشيطان أيس.
 طالب: .........

ا قد ا شديدً وكل إنسان جيد من نفسه أنه إذا طلب أمرًا وحرص عليه حرصً  ،ليس فيه داللة على عدم الوقوع
مع حرصه على  ..ولو حصل لشدة حرصه عليه فالشيطان على حرصه ،يدب اليأس إليه أنه لن ُيصل له

ملا رأى من قوة الدين وأهل الدين  ؛أيس من أن يُعَبد من دون هللا يف جزيرة العرب ..إضالل الناس أيس
يعين اإلنسان الذي يف العادة  ..يعين كل إنسان إذا حرص على شيء ا،أظن هذا واضحً  ،الدِّ ينوانتشار 

وهو حريص على ذلك أال ينزل عن هذه املنزلة وعن هذا املستوى جتده يف ليايل  ،األول على زمالئه يكون
من حرصه  ..وهذا الشيطان من حرصه على إضالل الناس ،االمتحان يكاد أن ييأس وُيبط حَت ُيصل له

بُواْ }وإن كان خالف الواقع  ،على إضالل الناس دب إليه اليأس ُسُل َوَظنُّواْ أَنَُّهْم قَْد ُكذِّ  {َحتَّى إِّذَا اْستَْيأََس الرُّ
ُسلُ } [110]سورة يوسف:  ،من حرصهم على هداية الناس [110]سورة يوسف: {َحتَّى إِّذَا اْستَْيأََس الرُّ

طيب هل الشرك  .ورضي ابلتحريش ،وهذا من حرصه على إضالل الناس أيس أن يعبد يف جزيرة العرب
 غري واقع؟  أمواقع 

فالشيخ  ،الظاهر أن معىن احلديث واضح يعين كونه ييأس من شدة حرصه ال يعين أنه ال يقع ،واقع بال شك
خالل هذا احلديث أن الشرك ال يوجد يف يريد أن يرد على هؤالء الذين يرون أنه من  -رمحة هللا عليه-

وتبًعا لذلك رأوا أن  ،وقاتلهم على ذلك ،حكم على بعض معاصريه أبهنم مشركونوالشيخ  ،جزيرة العرب
والكتب اليت ألفت يف الرد على الشيخ يف هذا املعىن  ،وُيكم عليهم ابلشرك ،الشيخ يكفر املسلمني

وتوىل أئمة الدعوة من أوالد الشيخ وأحفاده وتالميذهم الرد على  ،لكن الرد عليها سهل ويسري ،موجودة
  .هذه الكتب

 ،يكفِّ ر املسلمني -رمحة هللا عليه-داود بن جرجيس البغدادي ألاف رسالة يلبِّ س فيها على الناس أن الشيخ 
 ولكن ما ترك القول الفصل النفيس يف الرد على داود بن جرجيس أساس ،وأورد من هذه الشبهات

التقديس أو أتسيس التقديس للبابطني يف الرد على داود.. كتب كثرية تولت الرد عليه وعلى غريه ممن يقول 
  .بقوله



 441 

طيب هذه األمة هل املقصود هبا أمة الدعوة أو أمة اإلجابة؟ أمة اإلجابة  ،ن بعض هذه األمة يعبد األواثنإ
عن  فضالً  ،ن أتباع األنبياء كثري فيهم الشركوم ،-رمحه هللا-ألن ما قبله كثري فيهم الشرك  ؛بال شك

 املشركني من وثنيني وغريهم األصل فيهم الشرك.
 طالب: ........

 ؟ ماذا
 طالب: ........

 أن يُعَبد يعين كل الناس يعبدونه؟ 
 طالب: ........

واحد صدق فيه  هيعبد ما تعطي هذا ما تعطي لو عبد ناس كما كانوا قبل البعثة، ال، لكنأن يعود ال
 احلديث لو واحد صدق فيه احلديث.

 هذه األمة أي أمة الدعوة.
 طالب: ........

 يف وقته رضي ابلتحريش ال ال. «ولكن رضي ابلتحريش»ال، 
وال يعين أن أيسه ال بد أن يطابق  ،أيس أن يعبد يف جزيرة العرب وما ذكرانه يف توجيه احلديث أظنه واضح

ألنه حريص أشد احلرص على فتنة الناس وحرفهم وصرفهم  ؛قوله وظنه بل اختلف ،بل خيب هللا ظنه ،الواقع
ُسلُ }منه اآلية و  ،فحصل ما خيالف ،عن دين هللا معلوم أن كل  [110]سورة يوسف: {َحتَّى إِّذَا اْستَْيأََس الرُّ

وأولئك حرصهم على  ،إنسان ُيرص على شيء ويبالغ يف احلرص عليه هذا حرصه على إضالل الناس
وإن كان الواقع  ،فوصل هبم األمر إىل أن ظنوا هذا الظن ،واحلرص بلغ أشده عندهم وعنده ،هداية الناس

 خالفه.
وأما أمة الدعوة فهم على األصل  ،واملراد ابألمة أمة اإلجابة "ابب ما جاء أن بعض هذه األمة يعبد األواثن"

وهم حمط احلديث عنده  ،يركز على هذه األمة -رمحة هللا عليه-مشركون ما جاء أن بعض هذه األمة الشيخ 
لكن  ،لريد على من يرى أنه ال يقع الشرك يف هذه األمة والسيما يف جزيرة العرب للحديث الصحيح

يبا  أَلَ }اآلايت اليت أوردها اآلايت اليت أوردها  يَن أُْوتُواْ نَصِّ   .آية النساء [23]سورة آل عمران: {ْم تََر إِّلَى الَّذِّ
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ْبتِّ َوالطَّاُغوتِّ } :-جل وعال-قول هللا " نُوَن بِّاْلجِّ تَابِّ يُْؤمِّ َن اْلكِّ يبا  م ِّ يَن أُوتُواْ نَصِّ ]سورة  {أَلَْم تََر إِّلَى الَّذِّ
 هل هم من أمة اإلجابة؟  "[51النساء:

 طالب: ........
 ؟ ماذا

 طالب: ........
 هل فيه مناسبة بني احلديث والرتمجة؟ ؟هل ينطبق ،املهم أهنم ليسوا من هذه األمة

 طالب: ........
 بغض النظر يف الظاهر نريد..

 طالب: ........
 ال، اذكر هللا.. أان أقول هل اآلية مطابقة للحديث بغض النظر عن غريها؟ 

 طالب: ........
 .ال
ْنُهُم } قوله تعاىل:و " َب َعلَْيهِّ َوَجعََل مِّ ُ َوَغضِّ ِّ َمن لَّعَنَهُ اَّللَّ ندَ اَّللَّ ن ذَلَِّك َمثُوبَة  عِّ اْلقَِّردَةَ قُْل َهْل أُنَب ِّئُُكم بَِّشر ٍّ م ِّ

يَر َوَعبَدَ الطَّاُغوتَ  الشيخ  :ألنه قد يقول قائل ؛كذلك ليسوا من هذه األمة  "[60]سورة املائدة: {َواْلَخنَازِّ
  .يرتجم برتمجة والنصوص اليت أوردها بعيدة كل البعد عن هذه الرتمجة

دا  } :وقوله" ْسجِّ م مَّ ذَنَّ َعلَْيهِّ ْم لَنَتَّخِّ هِّ يَن َغلَبُوا َعلَى أَْمرِّ يعين يف قصة أهل  "[21]سورة الكهف: {قَاَل الَّذِّ
ذَنَّ }الكهف  ْم لَنَتَّخِّ هِّ يَن َغلَبُوا َعلَى أَْمرِّ دا   قَاَل الَّذِّ ْسجِّ م مَّ والغلو يف الصاحلني ال  [21]سورة الكهف: {َعلَْيهِّ

ومن الفنت اليت توقع يف الشرك كذلك قبل هذه األمة إًذا فما املطابقة؟ املطابقة  ،شك أنه من وسائل الشرك
  .مثل ما قال األخ ما جاء يف احلديث الالحق

َن } يبا  م ِّ يَن أُْوتُواْ نَصِّ تَابِّ أَلَْم تََر إِّلَى الَّذِّ من اليهود والنصارى وغريهم ممن أنزل  [23]سورة آل عمران: {اْلكِّ
إليه كتاب يؤمنون ابجلبت والطاغوت يؤمنون ابجلبت والطاغوت واجلبت السحر والطاغوت الشيطان اجلبت 

هؤالء خالفوا ما جاءهم من الكتاب أو ما نزل  ،والطاغوت الشيطان ،والسحر شرك ..السحر والطاغوت
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فال يعين أن من أنزل إليه الكتاب ال خيالف  ،كتاب على نبيهم خالفوه وآمنوا ابجلبت والطاغوتعليهم من  
  .ما جاء يف كتابه أو يرفض ما جاء يف كتابه

إان معاشر قريش ومن معنا ممن تبعنا  : وقالوا له، فاجتمع حول املشركنيجاء كعب بن األشرف إىل مكة
 ،ونطعم الطعام وإىل غري ذلك من اخلصال احلميدة ،ونفك العاين ،على دين األجداد واآلابء نقري الضيف

فأينا أفضل وأهدى حنن أم حممد؟! وهو  ،وهذا األبرت أو هذا الصنبور فرق بيننا وقطع أرحامنا وسفه أحالمنا
أنتم أهدى  قال:ووصفه يف كتابه الذي هو التوراة  -عليه الصالة والسالم-من أهل الكتاب ويعرف النيب 

يَن آَمنُواْ َسبِّيال  }منه  أنتم أهدى سبيالً  ،سبيالً  َن الَّذِّ يَن َكفَُرواْ َهُؤالءِّ أَْهدَى مِّ لَّذِّ  [51]سورة النساء: {َويَقُولُوَن لِّ
هذا كعب بن األشرف ومن جاء معه من اليهود إىل قريش يف مكة شهادة زور شهادة زور وإال فالذي عنده 

بل هم يعرفون  ،رسول من عند هللا صادق -ليه الصالة والسالمع-يف كتابه بل يف قرارة نفسه أن حممد 
  .التقليد لآلابء واألجداد -عليه الصالة والسالم-لكن حجبهم عن اتباعه  ،ويعرفون أمانته ،صدقه

ِّ } قوله تعاىل:و " ندَ اَّللَّ ن ذَلَِّك َمثُوبَة  عِّ يعين هل أخربكم  ،يعين شر "[60]سورة املائدة: {قُْل َهْل أُنَب ِّئُُكم بَِّشر ٍّ م ِّ
ألن خري وشر أفعل تفضيل حذفت منه اهلمزة وبقي على هذا اللفظ بشر من  ؛يعين أشر وأشد شر ا ،بشر

ا  َوأَْحَسُن َمقِّيال  }ذلك  ْستَقَر  ولكن  ،شر وخري أفعل تفضيل [24]سورة الفرقان: {أَْصَحاُب اْلَجنَّةِّ يَْوَمئِّذٍّ َخْيٌر مُّ
يف التفضيل أن يشرتك شيئان  فان مشرتكني يف الصفة؟ هذا األصلهل يلزم من أفعل التفضيل أن يكون الطر 

أَْصَحاُب اْلَجنَّةِّ يَْوَمئِّذٍّ }لكن قد أتيت أفعل التفضيل على غري ابهبا  ،يف وصف يزيد فيه أحدمها على اآلخر

ا   ْستَقَر  ا وأحسن أصحاب اجلنة خري من أهل النار مستقر  ل النار، يعين من أه [24]سورة الفرقان: {َخْيٌر مُّ
 ،ال، ليس عندهم خري ؟لكن هل عند أهل النار خري يشاركون فيه أهل اجلنة وينقصون عنهم فيه ،مقيالً 

قُْل َهْل أُنَب ِّئُُكم }فأفعل التفضيل تستعمل يف لغة العرب ويف النصوص على غري أصلها على غري ما وضعت له 

ِّ بَِّشر ٍّ  ندَ اَّللَّ ن ذَلَِّك َمثُوبَة  عِّ َب اْلُكفَّارُ }مثوبة يعين  يعين جزاءً  [60]سورة املائدة: {م ِّ ِّ ]سورة  {َهْل ثُو 
َمثُوبَة  }ا فشر وإن شر   ،ا فخريا أجر إمنا هو جزاء إن خريً الثواب دائمً يعين هل جوزوا ال يعين  [36املطففني:

 ِّ ندَ اَّللَّ ْنُهُم اْلقَِّردَةَ }لكن كثر استعماله يف اخلري  ،[60]سورة املائدة: {عِّ َب َعلَْيهِّ َوَجعََل مِّ ُ َوَغضِّ َمن لَّعَنَهُ اَّللَّ

يَر َوَعبَدَ الطَّاُغوتَ  ن ذَلِّكَ }يعين هؤالء  [60]سورة املائدة: {َواْلَخنَازِّ َمن }هؤالء  [60ة املائدة:]سور  {بَِّشر ٍّ م ِّ
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َب َعلَْيهِّ َوجَ  ُ َوَغضِّ يَر َوَعبَدَ الطَّاُغوتَ لَّعَنَهُ اَّللَّ ْنُهُم اْلقَِّردَةَ َواْلَخنَازِّ هل هؤالء مفضالون  [60]سورة املائدة: {عََل مِّ
 أو مفضال عليهم؟ واملفضالون َمن؟ 

 طالب: ........
 ؟ماذا

 طالب: ........
ِّ َمن لَّعَنَهُ } ندَ اَّللَّ ن ذَلَِّك َمثُوبَة  عِّ يَر َوَعبَدَ قُْل َهْل أُنَب ِّئُُكم بَِّشر ٍّ م ِّ ْنُهُم اْلقَِّردَةَ َواْلَخنَازِّ َب َعلَْيهِّ َوَجعََل مِّ ُ َوَغضِّ اَّللَّ

 .[60]سورة املائدة:{ الطَّاُغوتَ 
 طالب: ........

 ؟ماذا
 طالب: ........

َب َعلَْيهِّ }لكن هؤالء  ُ َوَغضِّ يَن }هؤالء من اليهود  [60]سورة املائدة: {َمن لَّعَنَهُ اَّللَّ َن الَّذِّ ن بَنِّي لُعِّ َكفَُرواْ مِّ

يَسى اْبنِّ َمْريَمَ  َب َعلَْيهِّ }هؤالء من بين إسرائيل [78]سورة املائدة: {إِّْسَرائِّيَل َعلَى لَِّسانِّ دَاُودَ َوعِّ  {َوَغضِّ
يرَ }املغضوب عليهم هم اليهود  [60]سورة املائدة: ْنُهُم اْلقَِّردَةَ َواْلَخنَازِّ ا أيضً  [60]سورة املائدة: {َوَجعََل مِّ

ن : إومنهم من يقول ،ليهود أصحاب السبت مسخوا قردة وخنازير فشباهبم قردة وشيوخهم خنازيرمن ا
 ،والذين مسخوا خنازير أصحاب املائدة من قوم عيسى ،الذين مسخوا قردة أصحاب السبت من اليهود

 واخلنازير. ة واخلنازير ِبخوان القردةدر القفجاءت تسميتهم ِبخوان  ،لكن يف اليهود مسخوا قردة وخنازير
 طالب: ........

 الغضب يف األصل صفة فعلية.
 طالب: ........
 راجع إىل الصفة هذا راجع إىل ما يستحقه هؤالء من استمرار الغضب عليهم، ما تكون.. بال ال ال، ما هو 

بل َُيَر كما  ،وال نتعرض لتأويله ،يوَصف ابلغضب والرضا على ما يليق جبالله وعظمته -جل وعال-هللا 
ومن ال يثبت الصفة من األشاعرة فمن فوقهم يف االبتداع يؤولونه  ،الزم الغضب االنتقام ،جاء ومن الزمه

ْنُهُم اْلقَِّردَةَ } ا.وال صفة أكرب من ذلك فيؤولون الصفة بالزمه ،هذا هو املراد :ابالنتقام ويقولون َوَجعََل مِّ
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يَر َوَعبَدَ الطَّاُغوتَ  ولذا القردة  ،املمسوخ ال نسل له كما جاء يف احلديث [60]سورة املائدة:{ َواْلَخنَازِّ
 املوجودة واخلنازير املوجودة ليست من نسل أولئك املمسوخني.

 طالب: ........
عليه الصالة -ما جزم بشيء ليتعارض مع قوله  -عليه الصالة والسالم-ما يدري ما جزم بشيء  لكن

 .-والسالم
 طالب: ........

 إخوان. قال:أحفاد ما ي قال:إخوان ما ي قال:املمسوخ ال نسل له إمنا ي مادام
 طالب: ........

 ؟ماذا
 طالب: ........

احليواانت لنوع من أنواع املشاهبة يف بعض الصفات قد توجد مشاهبة من بعض  ،املشاهبة ال تعين املطابقة
 البشر أو للبشر عموًما ال يعين أهنا منه.

 طالب: ........
 طيب.

 طالب: ........
 يعين املغضوب عليهم املفضل عليه ما تقدم.

 طالب: ........
 ،يعين الكالم يف َعود اإلشارة يف قوله ذلك يعين املفضال عليه والتفضيل ال يعين الفضل يف هذا السياق

 ،فضيلأخبث أفعل ت :زيد أخبث من عمرو ونقول :التفضيل ال يعين الفضل أفعل التفضيل يعين إذا قيل
 يف الطرفني؟ هل يعين أن هناك فضاًل 

 طالب: ........
ولذا يستعمل أهل احلديث أفعل  ،الكالم على التفاوت وكون أحد الطرفني يزيد على اآلخر يف هذه الصفة

وكال احلديثني  ،يف غري ما ُوضَعت له فيقولون حديث فالن أقوى من حديث.. أو أصح من حديث فالن
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حديث فالن أضعف  :وكالمها ضعيف وقد يقولون ،حديث زيد أو فالن أصح من حديث فالن ،ضعيف
لكن ال يعين  ،وال شك أن احلسن أضعف من الصحيح ،والثاين حسن ،وأحدمها صحيح ،من حديث فالن

ابن هليعة أوثق  ،ثق من عمروزيد أو  قال:ال يعين وجودها كما ي ،ال يعين وجودها ،الضعف الصفة األصلية
مثل هذه األمور ومثل هذه السياقات  ،وكالمها ثقة ،وكالمها ضعيف وانفع أضعف من سالم ،فريقيمن اإل

 اليت أتيت على خالف األصل ال بد من التنبه هلا.
 طالب: ........

 مشرتكون يف الشر. نعم
 طالب: ........

 ي ما تقدم ال ال، غري مشرتك.الذال ال، 
ا  َوأَْحَسُن َمقِّيال   أَْصَحابُ } :-جل وعال-يف قوله  ْستَقَر  ال يشرتكون  [24لفرقان:]سورة ا {اْلَجنَّةِّ يَْوَمئِّذٍّ َخْيٌر مُّ

دا  } :أصحاب النار ال يشاركوهنم يف هذا الوصف وقوله ْسجِّ م مَّ ذَنَّ َعلَْيهِّ ْم لَنَتَّخِّ هِّ يَن َغلَبُوا َعلَى أَْمرِّ  {قَاَل الَّذِّ
لكن هل هذا سياق مدح هلؤالء الذين غلبوا أو ذم؟ بال شك  ا،يبنون عليهم مسجدً  [21]سورة الكهف:

ومع األسف أن يندر أن يوَجد قطر من أقطار  ،د على القبور من وسائل الشركألن اختاذ املساج ؛ذم
 ،بل الذين سافروا إىل البلدان القريبة منا احمليطة بنا جيدون القبور يف املساجد ،املسلمني خيلو من هذا

 ،قد جيد بعد البحث الطويل ،ا ليس فيه قربألنه ال جيد مسجدً  ؛استفيت هل يصلي منفردً ي :وبعضهم يقول
د بن الصديق الُغَماري املغريب له كتاب يف املشاهد أمح ،وال يصلي يف مسجد فيه قرب ا،لكن يصلي منفردً 

هل هو سنة  ،هل البناء على القبور واملشاهد :يسأل وذكر يف مقدمته سؤاالً  ،والبناايت على القبور مطبوع
يريد أن يقرر من خالله  ،يعين كثرة وجودها يف األقطار كلها ؟بعد جيل شرعية متواَرثة يف هذه األمة جيالً 

  .أنه مشروع
هل هذا أفضل أو  ..هل بناء املشاهد األبنية على األضرحة واملشاهد وعند الشرق يسمونه عتبات مقدسة

من هم القرنيون؟ أئمة الدعوة الشيخ حممد  ،توارثة بني املسلمني أو بدعة كما يقوله القرنيونسنة متبعة م
 ومن اتبعه على إحياء التوحيد والقرنيون نسبة إىل.. 

 طالب: قرن الشيطان..



 447 

وإمنا هو جند كل  ،جزيرة العرب ليس املراد بنجد اليت هي من :قولوننعم جند قرن الشيطان مع أن الشراح ي
بعض الشراح نص على أنه العراق وما وراءه خترج منه الفنت  :ومنهم من يقول ،ما على وارتفع من األرض

أن األبنية على يف هذا الكتاب  على كل حال هو يتساءل ويريد أن يقرر ويقرر فعالً  ،على مر األزمان
يَن }القبور واملشاهد واألضرحة سنة متبعة  دا  قَاَل الَّذِّ ْسجِّ م مَّ ذَنَّ َعلَْيهِّ ْم لَنَتَّخِّ هِّ ]سورة  {َغلَبُوا َعلَى أَْمرِّ

  .من أجل تعظيم هؤالء الذين ظهر من كرامتهم ما ظهر ااختذوا مسجدً  [21الكهف:
وصاروا يعبدون هللا عندهم  ،وقد تقدم حصل مبثل هذا صوروا متاثيلهم ،الشرك يف أول ما بدأ من قوم نوح

 ما صوروهم إال ليعبدوهم. قال:جاءهم الشيطان  ،صاروا يعبدوهنم من دون هللا مث بعد ذلك ،لتذكرهم
 طالب: ........

مشركون هذا األصل هم فروا منهم أصحاب الكهف فروا من هؤالء ؟ الذين غلبوا الذين غلبوا؟ الذين غلبوا
 حفاظًا على دينهم.

وتكون حينئذ ، ُعُبد مجع عابد للطاغوت ،فيها قراءات ابلفتح والضم [60]سورة املائدة: {َعبَدَ الطَّاُغوتَ }
، والقراءة وكذلك أضاف الطاغوت إليها ،بعضهم قرأها بضم الباء وفتح العني ،إليه فُتكَسر االطاغوت مضافً 

  .[60]سورة املائدة: {َوَعبَدَ الطَّاُغوتَ } عندان اليت
يَن َغلَبُوا َعلَى } دا  قَاَل الَّذِّ ْسجِّ م مَّ ذَنَّ َعلَْيهِّ ْم لَنَتَّخِّ هِّ قام جمموعة من السلفيني يف قطر  [21]سورة الكهف: {أَْمرِّ

 ، مث جاء مفتٍ وأدركوا بعض الشيء وأخرجوها ،من أقطار املسلمني بدعوة إىل إخراج القبور من املساجد
 نسأل هللا العافية. ،ف يف ذلك كتاابً وصنا  ،وأفَت ِبرجاعها ،للبلد جديد

 طالب: ........
 ؟ يعين اندرست معامله؟ االغريب الوارد الغريب ما يعرفون فيه قربً 

 طالب: ........
 ما تعرف؟!  كيف

 طالب: ........
 وأنت رأيته أنت؟ واضحة؟

 طالب: ........
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ي ، لكن الذي جاء وصلى ومشى هذا َيكن ما يعرفقل الغريب الذ ..يش يف ذلك البلديعي يعين الذ
 ما يعرف؟!، كيف دكن البليس

 طالب: ........
 على كل حال الذي ال يعلم ما عليه شيء.

 ؛ليبني أن هذه األمة ستفعل ما فعلته األمم السابقة ؛حبديث أيب سعيد -رمحه هللا تعاىل-مث جاء املؤلف 
 فجاء حبديث أيب سعيد.. ،ن اآلايت السابقة ال تدل على ما يريده املؤلف من الرتمجةإ قال:لئال ي

 تفضال.
لتتبعن » قال: -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه- أيب سعيد عن" :-رمحه هللا-قال 

ودخلت على  ،والنون نون التوكيد ،وهللا  لتتبعن :والالم واقعة يف جواب قسم مقدار "«سنن من كان قبلكم
رة ،الفعل املضارع  ،والفعل املضارع األصل فيه اإلعراب إال إذا دخلت عليه نون النسوة أو نون التوكيد املباش 

رة؟وه رة أو غري مباش   نا النون مباش 
............................ 

 
 مضـــــــــــــــــــــــــارًعا إن عريـــــــــــــــــــــــــاوأعربـــــــــــــــــــــــــوا  

 عـــــــــــــن نـــــــــــــون توكيـــــــــــــد مباشـــــــــــــر وعـــــــــــــن 
 

ــــــــــــــا    ــــــــــــــون إن ــــــــــــــن  رعن مــــــــــــــن فــــــــــــــتنكي
رة فإنه يُعَرب  رة فإنه يبىن ،إذا عري عن نون التوكيد املباش   أووهل هو مبين  ،وإذا وجدت نون التوكيد املباش 

طاب اخلكان لو   ،واحلائل بني الفعل والنون هو واو اجلماعة ،إًذا النون ليست مباشرة ،معرب اآلن؟ معرب
لتتبُعن »"وهنا النون غري مباشرة فأعرب  ،تصري النون مباشرة فيبىن على الفتح ،لتتبَعن اي حممد ،ملفرد لتتبَعن

َسنن من  »"والسانن كذلك املنهج والسبيل  ،السُّنة الطريقة ،َسنن وُسنن "«من كان قبلكم»"طريق  "«َسنن
  .جاء بياهنم يف احلديث أبهنم اليهود والنصارى كما سيأيت ؟َمن هؤالء "«كان قبلكم

لتثبت التوازن لتُثبت توازنه   ؛فالسهم يوضع يف آخره ريشة ،ريشة السهم :القذة "«حذو القذة ابلقذة»"
  .ال بد أن تكون متطابقةوالقذذ  "«ابلقذة»"ريشة السهم  "«حذو القذة»" ،كالشعر يف مؤخرة الطائر

 لو حَت»ويف بعض الرواايت  ،"«لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ،جحر ضب لدخلتموهحَت لو دخلوا »"
 ،ما هو موجود؟ موجود أووالتقليد هلؤالء بني املسلمني موجود  ،«وجد فيهم من ينكح أمه عالنية لفعلتموه

وجند من بعض شبابنا  ،يعين إذا جاء منهم صار هو األفضل وهو األحسن ،بل حصلت فيه الفتنة العظمى
بل من بعض الكتاب الذين يزعمون أهنم مثقفون من يصرح  ،ويصرِّ ح بذلك ،وسفهائنا من هو مفتون هبم
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صحيح يف أمور الدنيا  ،نظروا إىل ظاهر احلياة الدنيا ،وعندهم التقدم ،أبننا ما عندان إال التخلف والرجعية
بَ غُ الم }يف أول سورة الروم  ،تقداموا علينا وُم لِّ ن بَ تِّ الرُّ ْم َسيَْغلِّبُوَن فِّي أَْدنَى األَْرضِّ َوُهم م ِّ فِّي بِّْضعِّ ْعدِّ َغلَبِّهِّ

ن بَْعدُ َويَْومَ  ن قَْبُل َومِّ ِّ األَْمُر مِّ َّ نِّيَن َّللِّ نُوَن سِّ يمُ ئِّذٍّ يَْفَرُح اْلُمْؤمِّ حِّ يُز الرَّ ِّ يَنُصُر َمن يََشاُء َوُهَو اْلعَزِّ ]سورة  {بِّنَْصرِّ اَّللَّ
نَّ أَكْ } [5-1الروم: ]سورة  {يَْعلَُمونَ ال يَْعلَُموَن } [7-6]سورة الروم: {يَْعلَُمونَ ثََر النَّاسِّ ال يَْعلَُموَن َولَكِّ
ال يَْعلَُموَن }معىن  ما [7-6]سورة الروم: {يَْعلَُمونَ ال يَْعلَُموَن }هذا الشاهد عندي أان  [7-6الروم:

يعلمون  ،لكن ظاهر احلياة الدنيا يعلمونه ،األصل أن الكفار ال يعلمون ؟[7-6]سورة الروم: {يَْعلَُمونَ 
ابطن؟ معرفتهم هبذه  أمابطن ابلنسبة للدنيا؟ ظاهر  أمطيب علمهم هذا يف الدنيا ظاهر  ،ظاهر احلياة الدنيا

 ،َيان ابهللا لقادهم إىل اإلألنه لو كان ابطنً  ؛ابطن؟ ظاهر أماألمور واملخرتعات والصناعات الدقيقة ظاهر 
  .حَت يف مظاهرهم ،ومع ذلك فئام كثري من املسلمني فتنوا هبم وقلدوهم حَت يف مظاهرهم

 :والرواية الثانية "«حَت لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ،لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة ابلقذة»"
  "اليهود والنصارى؟ هللا اي رسول :قالوا" «حَت لو وجد فيهم من ينكح أمه عالنية لوجد فيكم»

أو أتعين اي رسول هللا اليهوَد والنصارى؟ ابلفتح والرواية والضبط الثاين  ،والنصارى؟ على تقدير تعين دَ اليهو 
  ؟ن القوم إال أولئكيعين مَ  "«فَمن؟!» قال:"اليهوُد والنصارى؟ يعين أهم اليهوُد والنصارى؟ 

صحيحيهما الشيخ سليمان بن عبد هللا بن حممد بن عبد يعين يف الصحيحني البخاري ومسلم يف  "أخرجاه"
إنه يعرف رجال احلديث أكثر من معرفته  :الشيخ سليمان حمدِّ ث وقالوا ،وهو من أهل احلديث ،الوهاب

  .-رمحة هللا عليه-فهو حمدِّ ث  ،برجال بلده
فتح اجمليد  ،تح اجمليديقول الشيخ سليمان يف تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد الذي هو أصل ف

 ،ليس يف الصحيحني هبذا اللفظ ،إىل أنه ليس يف الصحيحني هبذا اللفظ -رمحة هللا عليه-خمتصر منه نباه 
 ،وأن املؤلف أراد أصله ال لفظه يعين أصل احلديث يف الصحيحني ،وإىل احتمال أنه عند غريمها هبذا اللفظ

 ،هذا لفظ مسلم وأصله يف البخاري :وأحيااًن يقولون ،يحنيوأصله يف الصح :ا ما يقول أهل العلمودائمً 
ليس  :يقول ،املقصود أن اللفظ املوجود يف الكتاب ليس هو لفظ البخاري ومسلم . يقولون العكسوأحياانً 

وأن املؤلف أراد أصله ال لفظه ولفظ  ،أنه عند غريمها هبذا اللفظ، وإىل احتمال يف الصحيحني هبذا اللفظ
لتتبعن سنن من كان »لتتبعن سنن من كان قبلكم  :والسياق ملسلم ،ولفظه يف الصحيحني ..الصحيحني
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حَت لو دخلوا جحر ضب التبعتموهم حَت لو دخلوا جحر ضب  ،ا بذراعا بشرب وذراعً قبلكم شربً 
شربًا » :ويف رواية الصحيحني ،«حذو القذة ابلقذة»واخلالف بني لفظ الصحيحني وما ذكر  ،«التبعتموهم

  .«ا بشرب وذراعا بذراعشربً  ،بشرب وذراًعا بذراع
البيهقي يعزو  ،واملراد أصل احلديث ،واملراد أصل احلديث ، يُطَلق التخريج ويُنَسب إىل كتابوأحياانً 

ما  ،ابن األثري يف جامع األصول يعزو للبخاري ومسلم وعمدهتم ومعواهلم على املستخرجات ،للبخاري
وكذلك  ،ويعزون إىل البخاري وقد أخذوا من املستخرج على الصحيح ،يرجعون إىل الصحيحني مباشرة

 ولذا يقول احلافظ العراقي: ،مسلم
 واألصــــــــل يعنــــــــي البيهقــــــــي ومــــــــن عــــــــزا

 
 الحميــــــــــــــــــــــدي مي ــــــــــــــــــــــزاوليــــــــــــــــــــــت إذ زاد  

 ،فاإلنسان إذا أراد أن يعزو إىل الصحيح ،وهذا من فوائدها ،ألن املستخرجات تزيد على ما يف الصحيح 
وقد أخذ احلديث بواسطة من يتساهل وأيخذ من املستخرجات ويعزو إىل الصحيح ال بد أن يطابق 

يدي أيخذ زايدات من واحلم ،احلديث الذي يف البيهقي على ما يصححه البخاري ويذكر الفرق
 ألن املستخرجات فيها زايدات على ما يف األصل. ؛املستخرجات

............................... 
 

 وليــــــــــــــــــــــت إذ زاد الحميــــــــــــــــــــــدي ميــــــــــــــــــــــزا 
 ،أن يعتمد على األصل من صحيح البخاري واألصل من صحيح مسلم األصل ،ألنه جيمع بني الصحيحني 

 وال ينبه كذا قالوا: ،وال يزيد من املستخرجات
............................... 

 
 وليــــــــــــــــــــــت إذ زاد الحميــــــــــــــــــــــدي ميــــــــــــــــــــــزا 

لكن  ،قد يغفل يف مواضع يسرية ،-رمحة هللا عليه-ومبراجعة اجلمع بني الصحيحني للحميدي جند أنه َييز  
 :والذي قال هذا الكالم ،األصل أنه َييز

............................... 
 

 وليــــــــــــــــــــــت إذ زاد الحميــــــــــــــــــــــدي ميــــــــــــــــــــــزا 
 لعله وقع نظره على بعض املواضع اليت مل ُيصل فيها التمييز. 

 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك...
هل يدل على أن كل  «لتتبعن سنن من كان قبلكم»ابلنسبة للحديث  -أحسن هللا إليك-طالب: اي شيخ 

 فعل ذكر يف القرآن لليهود والنصارى كل فعل مذموم سيفعله املسلمون؟
 يدل عليه. «ا بشرب وذراًعا بذراعشربً »أو  «حذو القذة ابلقذة»
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 طالب: كل األفعال..؟
 .كلها نعم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 452 

 

 

 

 كتاب التوحيد
 

 معالي الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           
 

 الطيارجعفر مسجد  المكان: هـ10/01/1438 تاريخ المحاضرة:



 453 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
 وصحبه أمجعني.وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله  ،احلمد هلل رب العاملني

 أما بعد،
صلى هللا  -هللاموىل رسول -عن ثوابن "يعين يف صحيحه  "وملسلم" :-رمحه هللا تعاىل-فيقول اإلمام اجملدد 

يعين  "«إن هللا زوى يل األرض» :قال -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه -عليه وسلم
هذه األرض الشاسعة  ..ومجع بني أطرافها حَت صارت حبيث مُتك ن مشاهدهتا والقدرة اإلهلية ،مجعها

-ومجع بني أطرافها حَت أمكن لرسول هللا  -جل وعال-األطراف املرتامية اليت تُقَطع يف شهور زواها هللا 
  .أن يرى مداها ما بني املشرق واملغرب وكذلك اجلهات األخرى -صلى هللا عليه وسلم

-إن الرسول  :بعضهم يقول "«إن هللا زوى يل األرض فرأيت مشارقها ومغارهبا»"رأى مشارقها ومغارهبا 
وبعضهم يسرتوح  ،ن من رؤيتها وهي على حاهلاأعطي من قوة البصر حبيث متكا  -عليه الصالة والسالم

 ا يسموهنمكنت رؤيتها يعين يف اجملسمات اليتحَت أ -عليه الصالة والسالم-وَييل إىل أهنا ُصغِّ َرت يف نظره 
 ،فبعضهم يرى أنه من هذا النوع ،ألهنا صور مصغرة لألرض ؛ابلكرة األرضية متكن مشاهدهتا بكل بساطة

  .-عليه الصالة والسالم-ذا ما فيه مزية للرسول ألن ه ؛وهذا ليس بصحيح
من رؤيتها  -عليه الصالة والسالم-زوى األرض ومجع بني أطرافها حبيث متكن النيب  -جل وعال-هللا 

املشرق إىل أقصاه حبيث يشمل اهلند والسند والصني والياابن وتلك  «فرأيت مشارقها ومغارهبا» :يقول
ورأى مغارهبا حَت ما وراء البحر احمليط من بالد األندلس وغريها من تلك اجلهات  ،اجلهات وما وراءها

وأن أميت سيبلغ ملكها ما زوي له »"بل مبنطوق احلديث  ..ويف هذا داللة ،خبالف الشمال واجلنوب
 . "«منها

لكنه مل ير إال املشارق  ،زوى له األرض كلها -جل وعال-األصل أن هللا  "«فرأيت مشارقها ومغارهبا»"
وإن أميت سيبلغ ملكها ما زوي يل منها  :ولذلك قال ،واملغارب ومل َيتد نظره إىل جهيت الشمال واجلنوب

  .والواقع يشهد بذلك كما أنه امتد إىل أقصى املغرب ،امتد ملك األمة وسلطاهنا إىل أقصى املشرق
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ويف هذا احلديث عَلم من أعالم  ،ليس كالشرق والغرب أما ابلنسبة للشمال واجلنوب فملك األمة فيه حمدود
وهذه البقاع واألصقاع بعد  ،ألن ملك األمة إمنا وصل إىل هذه األقطار ؛-عليه الصالة والسالم-نبوته 
 .-عليه الصالة والسالم-وفاته 

 طالب: .........
 لكن الرؤية اقتصرت على املشارق واملغارب. ،وهللا الذي يظهر أهنا األرض كلها زويت له األرض

 طالب: .........
 جتتمع الرؤية والزوي يف املشرق واملغرب. ،هذا يؤيد أن الذي زوي له ما رآه فقط

 طالب: .........
وابلنسبة للجنوب  ،هءال ال، الواقع يشهد هبذا من جهة الشمال ما امتد إىل سواحل الشام فقط ما راح ورا

 اله.اليمن وما وا
الذهب والفضة الذهب  «وأعطيت الكنزين األمحر واألبيض ،وإن أميت سيبلغ ملكها ما زوي يل منها»

والفضة كنوز كسرى وقيصر الفرس والروم والغالب يف كنوز كسرى البياض الذي هو الفضة والغالب يف كنوز 
  .قيصر والروم األمحر الذي هو الذهب

بسنة »"ويف بعض الرواايت بدوهنا  ،كذا الرواية ابلباء "«بسنة بعامةوإين سألت ريب ألميت أال يهلكها »"
ويعم  ،ا بسنة واحدة أي بسبب السنة اليت هي احملل والقحط واجلوعمربمً  يعين يقضي عليها قضاءً  "«عامة

أعين القحط الذي  ،هذا وإن وجد يف بعض البلدان واألقطار فإنه ال ينتشر يف األمة كلها ،مجيع األمة
  .يسمونه السنة

فإنه  اي حممد إذا قضيت قضاءً  :وإن ريب قال ،ا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهموأال يسلط عليهم عدوً »"
  .وقضاه فإنه ال راد ملا قضاه -جل وعال-القضاء ما كتبه هللا  "«فإنه ال يرد ال يرد اي حممد إذا قضيت قضاءً 

وأال أسلط عليهم من سوى أنفسهم فيستبيح  ،ألمتك أال أهلكهم بسنة عامةفإنه ال يرد وإين أعطيتك »"
 ال؟ أمأجيبت الدعوات  "«بيضتهم

هذه  "«وإين أعطيتك ألمتك أال أهلكهم بسنة عامة» «سألت ريب ألميت أال يهلكها بسنة عامة»" 
  .أجيبت
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ا وأال أسلط عليهم عدوً »" :أجيب بقوله "«ا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهموأال أسلط عليهم عدوً »"
 ."«من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم

 طالب: .........
  .فيستبيح بيضتهم ..أال أسلط أال.. وأن ال.. فيه أن أسلط

اآلن أجيب بكل  "«اا ويسيب بعضهم بعضً ولو اجتمع عليهم من أبقطارها حَت يكون بعضهم يهلك بعضً »"
 ما ذكر يف هذا احلديث؟ فيه شيء ما أجيب؟

 طالب: .........
 أجيب على املطابقة.

 ..املشروط أن  ،ا من سوى أنفسهمويسيب بعضهم بعضً  ،اين حَت؟ حَت ال يكون بعضهم يهلك بعضً أ
خبالف تسليط بعضهم على بعض حَت يهلك  ،يعين من غريهم ،املطلوب أال يكون من سوى أنفسهم

 ويسيب بعضهم فيه شيء ما أجيب يف هذا احلديث؟  ،ابعضهم بعضً 
 طالب: .........

 طيب.
 طالب: .........

 ين هي؟أ
 طالب: .........

 يعين يف األصل.
يعين املستخرَج على الصحيحني الربقاين له مستخرج على الصحيحني  "ورواه الربقاين يف صحيحه"

أن أييت املستخر ج صاحب الكتاب املستخرَج إىل الصحيحني أو إىل أحدمها أو إىل غريمها من  :واملستخرَج
الكتب املسندة فريوي أحاديثه أبسانيد لنفسه هناك مستخرجات على البخاري ومستخرجات على مسلم 

املقصود أن املستخرجات كثرية وعلى   ،ومستخرجات على الصحيحني ومستخرج الطوسي على الرتمذي
 وهي حمتملة للزايدة. ،وهلا فوائد كثرية ذكر منها العلماء يف كتب مصطلح احلديث عشر فوائد ،كتب السنة

 واســــــــــــتخرجوا علــــــــــــى الصــــــــــــحيح كــــــــــــأبي
 

ــــــــــــــــــــــــــــــة ونحــــــــــــــــــــــــــــــوه فاجتنــــــــــــــــــــــــــــــب   عوان
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 عــــــــــــــــــزوك ألفــــــــــــــــــاظ المتــــــــــــــــــون لهمــــــــــــــــــا
 

 خالفــــــــــــــــت لفًظــــــــــــــــا ومعنــــــــــــــــى ربمــــــــــــــــاإذ  
 ومــــــــــــــــــا تزيــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــاحكمن بصــــــــــــــــــحته 

 
 .......................... 

 ألن فيها زوائد. 
............................ 

 
ــــــــــــــه  ــــــــــــــو مــــــــــــــن فائدت  فهــــــــــــــي مــــــــــــــع العل

زايدات يعين علو األسانيد موجودة يف بعض أحاديث املستخرجات فتستفاد على ما يف األصل زايدة هناك  
 وهذا قليل. ،جديدة ، وبعضها ُيمل معانٍ جديدة ألفاظ كثرية ال حتمل معانٍ 

........................... 
 

 إذ خالفــــــــــــــــت لفظــــــــــــــــا ومعنــــــــــــــــى ربمــــــــــــــــا 
 ومــــــــــــــــــا تزيــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــاحكمن بصــــــــــــــــــحته 

 
 فهـــــــــــــــو مـــــــــــــــع العلـــــــــــــــو مـــــــــــــــن فائدتـــــــــــــــه 

ومن خيرِّ ج من هذه املستخرجات وينسب إىل األصول فقد جتواز لوجود هذه املخالفات بني هذه  
  :ولذا قال ،ااملستخرجات وأصوهل

 وليت إذ زاد احلميدي ميازا                     واألصل يعين البيهقي ومن عزا
ونسبوا إىل  ،والذين اعتمدوا عليها نقلوا هذه الزايدات على ما يف األصول ،املستخرجات فيها زايدات

  .واملراد أصل احلديث ال لفظه ،األصل
 ،وهذا يشمل الوالة ،األئمة "«أخاف على أميت األئمة املضلنيإمنا » وروى الربقاين يف صحيحه وزاد"

فإذا كانوا على  ،ألن العامة هلم شغف بتقليد العباد والزهاد ؛ويشمل من يغرت به من العباد ،ويشمل العلماء
كما أن األئمة املضلني من الوالة ُيملون الناس على   ،ا يف إضالهلمغري اجلادة واقتدى هبم اجلهال كانوا سببً 

الضال من أهل العلم يلبِّ س على الناس  .نسأل هللا العافية ،وهذا ظاهر ،وكذلك العلماء ،ما خيالف الشرع
وهذا من أشر من خياف منه على األمة ووسائل اإلعالم  «املنافق العليم اللسان» :يف قوله ويكون داخالً 

وإذا وقع عليهم السيف مل  ،وإمنا أخاف على أميت األئمة املضلني» .نسأل هللا العافية ،ؤالءطافحة أبمثال ه
ملاذا مل يقولوا  ،-رضي هللا عنه-العلماء يركزون على أن السيف وقع مبقتل عثمان  «يرفع إىل يوم القيامة

 ؟ -رضي هللا عنه -مبقتل عمر
 طالب: ........

أما بعد مقتل عثمان طار الشر  ،األمة واستمر القتل وقف واحنسم يف وقتهبسببه يعين ما حصل خالف بني 
نسأل هللا العافية  .«وإذا وقع عليهم السيف مل يرفع إىل يوم القيامة»ا وصار يقتل بعضهم بعضً  ،يف األمة
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وهذا اللحوق  «حَت يلحق حي من أميت ابملشركني ،وال تقوم الساعة حَت يلحق حي من  أميت ابملشركني»
فيهم مبربرات ال تنهض  ا مبعىن أنه ينتقل بعض املسلمني إىل بالد املشركني ويذوبونُيتمل أن يكون حسي  

وصحيح حصل التضييق يف األزمان  ،إىل أن تقبل يف مقاومة النصوص اليت حترِّ م البقاء بني أظهر املشركني
ففروا إىل بالد الكفرة مبعىن أهنم يعيشون حبرية  ،بسبب بعض الظلمة ؛املتأخرة يف بعض البلدان اإلسالمية

لكن ما مصري النساء والذراري يف العيش بني أظهر الكفار  ،يعيشون حبرية ويزاولون أعماهلم ومهنهم
  ؟!والدراسة على مناهج الكفار وعلى أيدي الكفار

وغري امسه ابسم  ،ارتد عن دينه ،وارتد عن دينه ،بل وجد من بعض من يذهب إىل بالد الكفر من غري امسه
وهناك  ،هذا اللحوق ابلبدن اللحوق احلسي "«حَت يلحق حي من أميت ابملشركني»"من أمساء الكفار 

اإلسالم وأعداء املسلمني وبني لكنه يف حكم أعداء  ،وهو موجود يف بالد املسلمني ،حلوق ابملشركني معنوي
واإلخالل ابلدين من هؤالء مع أهنم مل خيتلفوا عن أولئك  وحصل من هذا النوع من الشر والفساد ،أظهرهم

فأمثال  ،أو الليربالية والعلمانية املوجودة يف بالد املسلمني بكثرة ،أو لزموا النفاق ،يف كوهنم ارتدوا عن دينهم
يقلون ويكثرون يف بعض البلدان دون وهم موجودون و  ،هؤالء ضررهم على اإلسالم كبري وخطرهم عظيم

  .يف بعض األزمان دون بعضو  ،بعض
للرتمجة وهذا الشاهد من احلديث  "«ن وحَت تعبد فئام من أميت األواثن،وحَت تعبد فئام من أميت األواث»"
إنه سيكون يف و »" .عليه يعين يطوفون «ال تقوم الساعة حَت تصطفق أليات نساء دوس بذي اخلَلصة»

ا أكثر من الثالثني يف كتب التواريخ عدد كبري من الذين ادعوا النبوة عدد كبري جد   "«أميت كذابون ثالثون
 ،ذكرهم يف احلديث حممول على الذين صار هلم شوكة وهلم أتباع دور  نفالثالثون الذي ،أبضعاف مضاعفة

يدعون  اآلنوننا يؤ هذا كثري إىل يومنا هذا جيفأما الذي يدعي النبوة فيؤداب ويرجع  ،واستمروا وطال أمدهم
  .فيهم خلل ،وهم يف الغالب فيهم خلل ،النبوة

وذكر هلم  ،يف املتنبئني ا كبريً يف املتنبئني أو ابابً  يف اجلزء الثامن عشر من هناية األَرب ذكر النويري فصالً 
جاء إىل خليفة  ايعين من أندر ما وقفت عليه أن واحدً  ،وأشياء مضحكة وأشياء مزعجة احوادث وقصصً 

 ،أان عيسى ابن مرمي :يعين إىل وقت قريب ويقوم من يقوم يف املسجد ويقول ،إنه موسى بن عمران :فقال له
 :قال ؟ تنقلب حية: هذه العصا اليتأان موسى بن عمران ومعه عصا قال له :لكن هذا قال ،من هذا النوع
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أان  :قل ،نقلب مباشرةما ت :قال ،ا تنقلب حيةخله ،اقلبها ارمها :قال ،هذه انقلبت حية على فرعون نعم
  ..تنقلب حيةربكم األعلى و 

انظر  لكن مثل هذا  ،بعضها يعين أقرب ما تكون إىل فعل اجملانني ،فيه أخبار وطرائف على أيدي هؤالء
  .ل أان ربكم األعلى، يعرف أن اخلليفة ما هو قائقل أان ربكم األعلى :قال كيف

  ؟وقع -عليه الصالة والسالم-ما أخرب به الصادق املصدوق  على كل حال
ظهر يف عصره  "«وأان خامت النبيني ال نيب بعدي ،كلهم يزعم أنه نيبوإنه سيكون يف أميت كذابون ثالثون  »"

 ،وظهر بعده املختار بن أيب عبيد الثقفي ،مسيلمة الكذاب واألسود العنسي وطليحة بن خويلد األسدي
وأن جربيل ينزل عليه ويوحي إليه أنه يشهد أن ال إله إال هللا وأن  ،والعجب من حاله أنه مع ادعائه النبوة

ألنه خرج يف  ؛وتبعه انس ،وفيه ما يرد عليه ويكذب دعواه ،وأن اإلسالم حق ويقرأ القرآن ،ا رسول هللاحممدً 
َ فيه على ويطالب بدم احلسني فتبعه   ،ي حب آل البيتلكنه خرج يدع ،أظنه املوصل أو غريه ..وقت ُويلِّ 

 كثري من الناس.
 طالب: .........

 يكفر. نعم
؟ تكون مجلة خربية ال، ملاذاوأن امسه ال،  ،خرج شخص يزعم أنه نيب "«وأان خامت النبيني ال نيب بعدي»"

  .-عليه الصالة والسالم-به من قبله  ايكون خمربً  ،وخربه نيب بعدي ،مبتدأ
حَت تعبد فئام من أميت »"املقصود أن الشاهد من احلديث  "«طائفة من أميت على احلق منصورة وال تزال»"

  .«األواثن
ألن  ؛"«وال تزال طائفة من أميت على احلق منصورة ال يضرهم من خذهلم حَت أييت أمر هللا»" :مث قال

د عند بعض الناس اليأس والقنوط لكن  ،ألن اجلمل السابقة كلها خميفة ؛احلديث برواايته قد يور ث ويوج 
وال تزال طائفة من أميت على احلق ال »" :ا هلذا اليأس وذاك القنوطدفعً  -عليه الصالة والسالم-قال النيب 

إن مل يكونوا أهل احلديث فال أدري  :يقول اإلمام أمحد "«يضرهم من خذهلم حَت أييت أمر هللا تبارك وتعاىل
وعلى سبيل السلف  ،وعلى كل حال املقرر أهنم من كانوا على احلق ،أهل العلم هم :البخاري يقول ،من هم

وال يلزم أن يكونوا من بلد واحد أو من أهل فن  ،مل يغريوا ومل يبدلوا ،الصاحل وعلى طريقتهم ومنهجهم
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ر ،واحد اب ومنهم الفقيه الذي يعول يف فقهه على النص الكت ،ومنهم احملدث ،بل قد يكون منهم املفسِّ 
يفهم منهم أنه قد يوجد  ،ال يضرهم من خذهلم -جل وعال-ويكون منهم اجملاهد إلعالء كلمة هللا  ،والسنة

وهذا موجود اآلن أن من كان على احلق وعلى اجلادة يوجد من  ،من هذه األمة من خيذل هذه الطائفة
ال تعرض نفسك حملنة إىل غري ذلك من  ،ال تعرض نفسك لفتنة ،م: أنت ما أنت ملز يثبطه وخيذله ويقول له
  .األلفاظ اليت نسمعها

وهو قيام الساعة  "«حَت أييت أمر هللا تبارك وتعاىل ،ال يضرهم من خذهلم حَت أييت أمر هللا تبارك وتعاىل»"
أما ما خيصهم وخيص األخيار فريح أتيت تقبض أرواح هؤالء الذين على  ،اخلاصة هبم أو العامة جلميع الناس

وال تقوم الساعة إال على شرار  ،فال يبقى يف األرض بعدهم يف األرض أحد فيه خري ،احلق وعلى اجلاداة
 هللا هللا. :الناس حَت ال يقال يف األرض

 طالب: .........
هذه هي عقيدة الفرقة  :اإلسالم ملا كتب الواسطية قال شيخ ن على منهج السلف الصاحل فهو انٍج،من كا
فلما نوظر من قبل خصومه  ،والفرقة الناجية هي الطائفة املنصورة ،هذه هي عقيدة الفرقة الناجية ،الناجية

 ،أان ما قلت هذا :قال ليس بناٍج،مفهوم كالمك أن من ال يعتقد هذه العقيدة أنه  :من علماء وقته قالوا له
ألنه قد أييت مبا خيل هبا وأييت مبا  ؛والذي يعتقدها ترجى له النجاة ،هذه عقيدة السلف الصاحل :أان قلت

رمحة -هو يرى شيخ اإلسالم  ..ألنه ؛لكن ليس هذا على سبيل احلصر ،يدخل النار بسببه على كل حال
خر إما حبسنات  من املخالفني يف شيء من مسائل هذه العقيدة وينجو بسبب آ أنه قد يوَجد -هللا عليه

وما أشبه ذلك مادام يف دائرة اإلسالم فليس  ،ة أرحم الرامحني أو بشفاعة الشافعنيكثرية ماحية أو برمح
  .-رمحه هللا-ورد على خصومه هبذا  ،عقيدة الفرقة الناجية على سبيل احلصر :قوله
  :فيه مسائل :-رمحه هللا-قال 

ْبتِّ َوالطَّاُغوتِّ أَلَْم تََر } "تفسري سورة النساء :األوىل" نُوَن بِّاْلجِّ تَابِّ يُْؤمِّ َن اْلكِّ يبا  م ِّ يَن أُوتُواْ نَصِّ ]سورة  {إِّلَى الَّذِّ
  .وسبق الكالم فيها ،[51النساء:

ِّ }آية املائدة تفسري آية املائدة  "تفسري سورة املائدة :والثانية" ندَ اَّللَّ ن ذَلَِّك َمثُوبَة  عِّ َمن قُْل َهْل أُنَب ِّئُُكم بَِّشر ٍّ م ِّ

يَر َوَعبَدَ الطَّاُغوتَ  ْنُهُم اْلقَِّردَةَ َواْلَخنَازِّ َب َعلَْيهِّ َوَجعََل مِّ ُ َوَغضِّ وتفسري آية " [60]سورة املائدة: {لَّعَنَهُ اَّللَّ
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دا  } "الكهف ْسجِّ م مَّ ذَنَّ َعلَْيهِّ ْم لَنَتَّخِّ هِّ يَن َغلَبُوا َعلَى أَْمرِّ وهذه اآلايت كلها  ،[21]سورة الكهف: {قَاَل الَّذِّ
 مناسبة أن بعض هذه األمة يعبد األواثن.

 طالب: .........
لتتبعن سنن من كان » :بذاهتا ال، لكن ابحلديث الالحق ابحلديث الذي جاء بعدها حديث أيب سعيد

  .كما تقدم «قبلكم
يؤمنون  "اعتقاد قلبهل هو "يف هذا املوضع  "ما معىن اإلَيان ابجلبت والطاغوت ،وهي من أمهها :الرابعة"

  ."أو موافقة أصحاهبا مع بغضها ومعرفة بطالهنا"كما يؤمنون ابهلل أو من دون اإلَيان ابهلل   ابه اعتقادً 
ما معىن اإلَيان ابجلبت  :ليبحث يقول ؛ليثري ذهن القارئ والسامع ؛الشيخ أييت مبثل هذه االستفهامات

أَلَْم تََر إِّلَى }والطاغوت يف هذ املوضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو موافقة أصحاهبا مع بغضها ومعرفة بطالهنا؟ 

ْبتِّ َوالطَّاُغوتِّ  نُوَن بِّاْلجِّ تَابِّ يُْؤمِّ َن اْلكِّ يبا  م ِّ يَن أُوتُواْ نَصِّ وهم  ،من الكتاب اأوتوا نصيبً  [51]سورة النساء: {الَّذِّ
والتقوا مبشركي قريش ومشركو قريش عرضوا هلم وقالوا عن  ،ن أهل الكتاب من اليهود ملا ذهبوا إىل مكةم

 -عليه الصالة والسالم-وذكروا يف النيب  ،أنفسهم وذكروا صفات محيدة يستدرون هبا عطف هؤالء اليهود
ال  ،لكتايب املنص ف؟ ال َيكنلكن هل مثل كالم املشركني َيكن أن يؤثر يف ا ،من الصفات ما ينفروهنم عنه

جاءت يف كتبهم  -عليه الصالة والسالم-أن يؤثر يف كتايب منصف مؤمن بكتابه وبنبيه ألن أوصافه  نَيك
عليه -ألهنم حسدوا النيب  ؛يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ما َيكن أن يؤثر هذا الكالم إال على صاحب هوى

فلما بُعث  ،وكانوا يستفتحون على الذين كفروا أنه يبعث نيب يكون منا ،وحسدوا قومه -الصالة والسالم
أو هو  هل هو اعتقاد قلب"نسأل هللا العافية  ،فصاروا يوافقون كل من كفر ،وهو من العرب حسدوه وكفروه

  "موافقة أصحاهبا مع بغضها ومعرفة بطالهنا؟
 طالب: .........

 و؟ما هيعين موافقة 
 طالب: .........

 ن؟يأ
 طالب: .........
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 ما معىن اإلَيان ابجلبت والطاغوت؟ :هو يقول
 طالب: .........

اإلكراه له  ،هل من وافق أصحاهبا وافق أصحاب هذه العقيدة مع بغضها ومعرفة بطالهنا يعين من غري إكراه
 به حَت يعتقد؟  امؤمنً ابجلبت والطاغوت أو أنه ال يكون  هل يعترب إَياانً  ،لكن من غري إكراه ،حكمه

 طالب: .........
 موافقة مع بغضها ومعرفة بطالهنا.

 طالب: .........
 ،هم ال يعتقدون وأصحابه سبيالً  -عليه الصالة والسالم-هم ال يعتقدون أن املشركني أهدى من الرسول 

ولو كانت يف  ،الشيخ يريد أن يقرر أن املوافقة موافقة الكفار ،يؤمنون ابجلبت والطاغوت :ومع ذلك قال
 الظاهر ويف اللسان موافقة من غري إكراه بطوعه واختياره على كل حال هو خطر عظيم.

 طالب: .........
اتََّخذُواْ أَْحبَاَرُهْم َوُرْهبَانَُهْم } :قال -عليه الصالة والسالم-قصة عدي بن حامت يف قصته ملا جاء إىل النيب 

 ِّ ن دُونِّ اَّللَّ أليسوا » : من دون هللا قالما اختذانهم أرابابً  ،ما اختذانهم أرابابً  :قال [31]سورة التوبة: {أَْربَابا  م ِّ
 .«فتلك عبادهتم» :قال ،بلى :قال «ُيرمون احلالل فتحرمونه وُيلون احلرام فتحلونه؟!

 طالب: .........
لكن هل يقتضي هذا أنه منهم ابلفعل خيرج من الدين ابلكلية؟ هل هو اعتقاد قلب أو أنه جمرد  نعم،

لكنه اعتقاد مع بغضها ضد ما يرمي إليه  ،موافقة؟ كالم الشيخ مع بغضها ومعرفة بطالهنا هذا اعتقاد
ان؟ أو أنه ال بد من اعتقاد فهل جمرد املوافقة تعين العبادة واإلَي ،وهو معرفة بطالهنا -رمحة هللا عليه-الشيخ 

وهذا كالم كثري يف كالم املتأخرين  ،القلب؟ وحنن نسمع ابملقاب ل أنه ال خيرج من اإلَيان إال ابالعتقاد
ما خيرج  ،لكن ما خيرج ابلعمل ،أما عند املرجئة فنعم ما يرون اخلروج من الدين إال ابالعتقاد ،واملعاصرين

 عتقاد؟ هذا معروف عند أهل العلم.ما خيرج ابلشك دون اال ،ابلكالم
 طالب: .........

 ال إله إال هللا حممد سول هللا. :يطوفون على القبور وهم يقولون
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 طالب: .........
 ؟ امن أولياء هللا إذا عبد من دون هللا ما يصري وثنً  اووليً  اصاحلً  لكن هذا القرب وإن كان رجاًل 

 طالب: .........
 هذه عبادة. ،ويتقرب إليه ابلقرابني ،عند الشدائد يطوف ويدعوه ويلجأ إليه

 طالب: .........
بل  ..بل هي جمرد ،ألنه ما يعتقد أن هذه عبادة ؛حنرر املعتَقد فيه دعوان ،هو يعتقد أن هذا العمل حق

 .-رمحه هللا-وهذا مراد الشيخ  ،فهو يعتقد صحة ما يفعله ،-جل وعال-يتقرب هبا إىل هللا 
 .طالب: ........

 ألهنم منهم. ؛لكنهم التعصب فتنوا به ،يعتقدون كذبه ،كذاب اليمامة أصدق من صادق مضر  :ولذلك قالوا
 طالب: .........

 ؟ماذا
 طالب: .........

قوه وأهلوه واستجابوا لدعوته ونبذوا ال ألهنم اعتقدوا يف هذا الشخص وصدِّ  ،يكون خروجهم بسبب آخر
 .-والسالمعليه الصالة -دعوة النيب 

 طالب: .........
 ؟ماذا

 طالب: .........
 فيه بعض األقوال الشك خيرج من امللة. ،فيه بعض األقوال
 االحتمال الثاين. إىل -رمحة هللا عليه-كأن ميل الشيخ 

 طالب: .........
 االعتقاد ما خيتلف فيه أحد. ،هني ما فيه إشكال
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اآلن ما نسمع من بعض  "من املؤمنني إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيالً  :قوهلم :اخلامسة"
؟! أي سعادة عند املسلمني :من املسلمني؟ حَت إين مسعت من يقول املسلمني أن الكفار أحسن حاالً 

  .نسأل هللا العافية ،مسعته أبذين وهللا إين ،السعادة كلها يف الغرب
 "مجة أن هذا ال بد أن يوجد يف هذه األمة كما تقرر يف حديث أيب سعيدوهي املقصود ابلرت  :السادسة"
والواقع يشهد له  ،كالم من ال ينطق عن اهلوى كالم من ال ينطق عن اهلوى «لتتبعن سنن من كان قبلكم»

اآلن وجوده بكثرة تقليد املسلمني للكفار وأبناء املسلمني وعامة  ،وإن كان وجوده بقلة يف األزمنة املاضية
وهذا هو  ،احسب هلا مدة يسرية وتنتشر يف املسلمني ،أي موضة خترج يف بالد الكفر ،املسلمني موجود

مث إذا طال الزمان وتوارثه األجيال يف األمة اإلسالمية وصار من عرفهم  ،ومن تشبه بقوم فهو منهم ،التشبه
مث  ،ما هو مثل أول ما يعرف عن كفار ،هتم إن مل يتعلق ابلدين والعبادة بل من العادات خف أمرهوعاد

 األصل. ن قبل بعض املسلمني هذا التشبه يفيفعل م
 طالب: .........

فإن كانت من وسائل القتال  ،ال ال ال ال، هذه أمور من أمور الدنيا النافعة املأمور ابختاذها واإلفادة منها
دُّواْ لَُهم}واحلرب فهي من ابب اإلعداد   وإن كانت من أمور الدنيا احملضة.. [60]سورة األنفال: {َوأَعِّ

 اك..!ءور  ما انظر
 طالب: .........

 يستأنف الصالة ال بد أن يستأنف.
 ،وهذا ال ُيتاج إىل استدالل كثري يف األمة ،ن هذا ال بد أن يوجد يف األمة كما تقرر يف حديث أيب سعيدإ

 ،كثر يف األزمنة املتأخرة مثل هذا يف األمة ويف انشئتها ويف نسائها واملوضات والقصات  ،نسأل هللا العافية
 افرقً  ترىيعين تدخل ما  ،ا بينها وبني عواصم الكفارا واضحً بل يف بعض عواصم املسلمني قد ال جتد فرقًا بينً 

ويف لغتهم اآلن أكثر اجلمل اليت يتخاطب هبا الشباب أجنبية السيما  ،هم ويف طريقتهم تعاملهمحَت يف لباس
 ما)أو كي(  :انتهى من السؤال قال ملاعلى اهلاتف يف سؤال علمي  اواحد يسأل شيخً  ،الكلمات السائرة

نعلمهم لغة القرآن صران من أن  بداًل  ،لوافدينوبُلينا ابذي؟! املشكلة بُلينا مبثل هذه األمور ه)أو كي( 
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وخناطبهم  ،ي عندهم عمالة لغة العرب منسية عندهم ننزل على رغبتهمهذا الذ ،مثلهم خناطبهم بلغتهم
  .بلغتهم وهذا تقليد

فئام وحي  ،أو يف مجوع كثرية "التصريح بوقوعها يعين عبادة األواثن يف هذه األمة من مجوع كثرية :السابعة"
  .من أحياء العرب قبيلة وفئام من الناس يلحقون ابملشركني ويعبدون األواثن ليسوا أفراد

أخته صفية بنت أيب  املختار بن أيب عبيد "العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل املختار :الثامنة"
وصارت حجة لبعض الناس خيطب من أسرة فيها  ،عبيد زوجة العبد الصاحل الناسك عبد هللا بن عمر

ما ضر  :قال ،اظفر بذات الدين تربت يداك :فإذا قيل له ،فيها نوع مجال ،تساهل والبنت ضعيفة الدين
العبد  معه أخت املختار وال تضرر هل هي حجة؟! يقول عبد هللا بن عمر العبد الصاحلعمر عبد هللا بن 

رية االلتزام عضهم حبجة أنه يكسب دعوهتا إىل حظوب ،النبوة ي ادعىالصاحل الناسك معه أخت الذ
عمران بن حطان  .وخيشى عليه أن يكون مثل عمران بن حطان ،أنخذ أجرها نريد أن :واالستقامة يقول

ومدح  ،ندعوها مث حلق ابخلوارج وصار من رؤوسهم نريد أن :تزوج خارجية فيها مجال وهو فيه دمامة ويقول
  علي. قاتل

 ،وأن الرسول حق ،مثل املختار مع تكلمه ابلشهادتني وتصرُيه أبنه من هذه األمة من يدعي النبوة خروج"
ومع هذا  ،ا خامت النبينيأن حممدً "يعين يف القرآن الذي يتلوه ويقرؤه ويعتقد أنه حق  "وفيه ،والقرآن حق

وتبعه  ،وقد خرج املختار يف آخر عصر الصحابة ،الواضح"والتناقض البنيِّ   "ُيصدق يف هذا كله مع التضاد
  .ألنه تذرع وتغطى وتسربل بدعوى املطالبة بدم احلسني ؛مجوع غفرية من الناس تبعوه "فئام كثرية

البشارة أبن  "أبن احلق ال يزول ابلكلية"يعين مع كل ما تقدم مما يدعو إىل القلق البشارة  "البشارة :التاسعة"
بل تبقى طائفة منصورة إىل قيام الساعة إىل وقت قيام ساعتهم ال قيام الساعة العامة  ،احلق ال يزول ابلكلية

 ."بل التزال عليه طائفة"يعين يف األمم السابقة زال ابلكلية  "كما زال فيما مضى"
 طالب: .......
  املانع؟ ما ،متعددةتكون يف أماكن 
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لكن الواقع يشهد أبهنا  ،وجاءت نصوص وآاثر ،ومنهم من قال يف الشام ،ت املقدسمنهم من قال يف بي
وقد يقلون قلة حَت إن  ،وقد يكثر العدد يف بلد ،وأهنا قد خيلو منها بلد ،موجودة يف أقطار املسلمني

 الطائفة قد تطلق على الواحد.
 طالب: .......

 لكن الطائفة موجودة. ،قد خيلو منها بعض البلدان
 ،ألنه ليست العربة ابلكثرة ؛"اآلية العظيمة أهنم مع قلتهم ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم :العاشرة"

العربة الثبات على احلق مع قلتهم ال يضرهم من خذهلم مع أنه يوجد من خيذهلم ويرميهم ابألوصاف البشعة 
  .فال يزالون صامدين على احلق ،اليت تنفِّ رهم وتنفِّ ر غريهم عنهم

ن ذلك الشرط لقيام بل هو من أشراط الساعة يقول إ "أن ذلك يقول إىل أشراط الساعة :احلادية عشرة"
أن ذلك إىل أشراط الساعة إن ضماناا أشراط  "إىل"بدل  "من"ويف بقية النسخ مثل األصل إىل أنه  ،الساعة

أما إىل  ،إىل قيام الساعة معىن أن ذلك "إىل"معىن قيام صحت إىل إن ضماناا أشراط معىن قيام صحت 
كما   "من"إىل معىن  "م ن"أشراط الساعة فاملتجه م ن فالتضمني ال بد منه إما أن نضمن احلرف فنضمن 

 .وال حاجة إىل التضمني والتأويل ،ومن حيث املعىن ال شك أن من أقرب إىل املعىن ،يوجد يف بعض النسخ
 طالب: .......

 ؟ماذا
 طالب: .......

 ساعتهم هم.
 طالب: .......

 هو ال بد من تضمني إىل أو تضمني أشراط.
 طالب: .......

الذي  «ال يضرهم حَت أييت أمر هللا»ولذلك جاء يف احلديث حديثهم اخلاص هبم  ،ال، ما يلزم ساعتهم هم
 وهي الريح. ،هو ساعتهم اخلاصة
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ما يف الباب من اآلايت  ثوابن أولضمري فيه يعود على حديث ا "ما فيه من اآلايت العظيمة :الثانية عشرة"
منها إخباره أبن هللا زوى "ألنه فصله ما فيه من اآلايت العظيمة  ؛لكن الظاهر أنه حديث ثوابن ،العظيمة

 -عليه الصالة والسالم-األرض على سعتها وامتدادها متكن النيب  ،هذه آية عظيمة "له املشارق واملغارب
  .د بعضهم أن هللا قوى بصره حبيث متكن من رؤيتها وهي على حاهلاوعن ،ألن هللا زواها له ؛من رؤيتها

يعين وقع وأخرب مبعىن ذلك أن ملك أمته  "فوقع كما أخرب خبالف اجلنوب والشمال وأخرب مبعىن ذلك"
األمحر  "وإخباره أبنه أعطي الكنزين" ،سيبلغ ما زوي له من الشرق والغرب خبالف اجلنوب والشمال

وإخباره أبنه ُمن ع  "وإخباره أبنه منع الثالثة ،وإخباره ِبجابة دعوته ألمته يف االثنتني" ،كواألبيض فكان كذل
 الثالثة.

 طالب: .......
 وصحبه. :قلفآله  :وصحبه إذا قلت
 طالب: .......

نة النوم.  بَسنة السِّ 
 طالب: .......

 الثانية.
 طالب: .......

 ؟ماذا
 طالب: .......

أال جيعل »لكن  «ا..أال يسلط عليهم عدو  »ي أجيب حديث ثوابن الذ «أنفسهمعدو ا من سوى »ال، 
  .لكنه حديث آخر اثين غري هذا احلديث ،ما أجيب ،ما أجيب «أبسهم بينهم

عليه الصالة  -يف كل ما طلب أو فيه دعوات طلبها -عليه الصالة والسالم-اخلالصة أنه هل أجيب النيب 
 ،ويف غريه كذلك يف دعوات حمدودة ،احلديث الذي أوردته فيه أنه مل جيب ؟فلم جيب فيها -والسالم

 ما أجيبت؟ أوأجيبت  «ا يعبداللهم ال جتعل قربي وثنً »فهل الدعوة السابقة  ،واألصل اإلجابة
 طالب: .......
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 كالم ابن القيم:
 ولقـــــــــــد أجـــــــــــاب رب العـــــــــــالمين دعـــــــــــاءه

 
 فأحاطــــــــــــــــــــــــــه بثالثــــــــــــــــــــــــــة الجــــــــــــــــــــــــــدران 

 ،يف أزماننا ويف عصر هذه الدولة املباركة -وهلل احلمد-وإن قل  ،لكن من يرى ما يُفَعل عند قربه ،ُأجيبت 
 ،وُيصل من بعض األفراد من الوفود الذي َُيكانون من الدخول من الرؤساء والقادة ،لكن قبلها فيه أشياء

عليه -العبادات الفردية اليت حتصل من السجود له  ؟افهل هذا جيعله وثنً  ،ُيصل أشياء يُذَكر بعض هذا
عليه الصالة -صيانة جنابه  ؛ألن املانع من القول بعدم اإلجابة ؛اللهم صل على حممد -الصالة والسالم

على كل حال كالم ابن القيم واضح  ،وقد ثبت أنه دعا فلم جُيب يف بعض ،أنه يدعو فال جياب -والسالم
وإحاطة القرب بثالثة اجلدران واحلجة وجعلها بطريقة هندسية مثلثة ال َيكن استقباله هذا ما  ،يف أنه أجيب

 أجاب به أهل العلم.
 طالب: .......

-لكن اإلشكال يف دعاء القرب فيمن يدعوه  ،عند القرب هذه بدعة -وعالجل -املسألة دعاء هللا  ال، هو
ا وإخباره ِبهالك بعضهم بعضً  ،وأنه ال يرفع ،وإخباره بوقوع السيف"من دون هللا  -عليه الصالة والسالم

  .اا وسيب بعضهم بعضً وإخباره ِبهالك بعضهم بعضً  "اوسيب بعضهم بعضً 
  .ا به يف احلديثوهذا كله جاء مصرحً  "على أمته من األئمة املضلنيوخوفه "
وكل هذا وقع كما أخرب مع أن كل  ،وإخباره ببقاء الطائفة املنصورة ،وإخباره بظهور املتنبئني يف هذه األمة"

هذه اجلمل وهذه األمور اليت ذكرت يف احلديث مع أن كل  "واحدة منها من أبعد ما يكون يف العقول
 ما وجه البُ ْعد يف هذه اجلَُمل؟  ،واحدة منها من أبعد ما يكون يف العقول

 طالب: .......
َيكن أن أييت من  -عليه الصالة والسالم-يعين لو أهنا ما وقعت إىل اآلن وتُقرأ ابلرواية الصحيحة عنه 

-هذه من أعالم نبوته فلكن مادام وقعت مع بعدها  ،املعقول؟ وجد هلا نظائريشك يف وقوعها لبعدها عن 
 .-عليه الصالة والسالم

 طالب: .......
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بعيدة كل البعد وطريقته ومنهجه وسبيله  ،وإن ادعى اإلسالم ،كم بكفره ابلدليل الصحيح وأفعالههل َمن حُ 
ن أن يدخله عامة أهل العلم بكفره هل َيك بل من حكم مجاهري أهل العلم بل ،بعيدة كل البعد عن الدين

 ؟ يف املسلمني وإن ادعوه
واستحدث نظاًما يضاهي به شرع هللا فصار ُيكم  ،وأابد املسلمني ،طيب تيمور ادعى اإلسالم فيما بعد

 نه من هذا النوع الداخل يف احلديث؟ ، هل نقول بدعواه إبه
إهنم من هذا النوع؟ من  :هل نقول ،من اليهود والنصارىمن قيل فيهم وإن انتسبوا إىل اإلسالم أهنم أكفر 

 إنه من هذا النوع؟ سؤال! :هل نقول ،ال إله إال علي :يقول
 طالب: .......

 ؟ ماذا
 طالب: .......

 ما تدري!
 طالب: .......

ا قد يكون من أجل التنافس على أمور الدنيا وإهالك بعضهم بعضً  ،مجهور السلف ما كفروهم ،اخلوارج
 الذين اليزالون يف دائرة اإلسالم. ،هذا الذي يقع بني املسلمني حقيقة ،وعلى امللك وما أشبه ذلك

 طالب: .......
 ال وأيخذون البشر ويبيعوهنم.

 طالب: .......
 .وما يرون كفرهم

فالوالة ُيملوهنم  ،وذلكم لع َظم أثرهم يف الناس "حصره اخلوف على أمته من األئمة املضلني :الثالثة عشرة"
  .وكذلك العباد الذين يتعبدون على غري هدى ،على خمالفة الشرع ابلقوة والعلماء ابلتضليل

 التنبيه على معىن عبادة األواثن. "التنبيه على معىن عبادة األواثن :الرابعة عشرة"
 طالب: .......

 ؟ماذا
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 طالب: .......
و داود والرتمذي والنسائي واملصنفات وغريها جتد فيها وآله ال، يعين كتب السنة كلها البخاري ومسلم وأب

ا من الوالة مداراة ؟ ملاذا حذف اآلل؟ تقول مثل من يقول إهنم خوفً فقطصلى هللا عليه وسلم  أوفقط 
َصلُّوا }للوالة؟ أئمة اإلسالم كلهم داروا الوالة وحذفوا اآلل؟! أو أن هذا ما يتم به امتثال األمر يف اآلية 

عليه -وإذا زدت اآلل مبا هلم من حق علينا وهم وصيته  ،[56]سورة األحزاب: {َعلَْيهِّ َوَسل ُِّموا تَْسلِّيما  
 فالصحابة هلم حق ما بلغنا الدين وال وصلنا إال من قبلهم. ،-الصالة والسالم

 اللهم صل وسلم على عبدك...
 طالب: .......

 من أبعد ما يكون يف العقول.
 طالب: .......

 ، ويقول كل واحدة منها ما هو.. لكن أمر املختار واضح خمالف للعقل.ال
 أحسن هللا إليك؟ ،درس ه.. بكرة فيطالب: 

 ين الشيخ إبراهيم؟ هو املسؤول.أ
 اي شيخ..  قلطالب: 
 أجب.

 طالب: ما فيه درس.. كما أرسلنا اليوم سنرسل غًدا إن شاء هللا.
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 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
 بسم هللا الرمحن الرحيم.

 وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. ،احلمد هلل رب العاملني
 اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعني برمحتك اي أرحم الرامحني.

 :-رمحه هللا تعاىل-قال اإلمام اجملدد 
 ابب ما جاء يف السحر "

ْن َخالَقٍّ }وقول هللا تعاىل:  َرةِّ مِّ   .[102]سورة البقرة: {َولَقَْد َعلُِّمواْ لََمنِّ اْشتََراهُ َما لَهُ فِّي اآلخِّ
ْبتِّ َوالطَّاُغوتِّ } :وقوله نُوَن بِّاْلجِّ  .[51]سورة النساء: {يُْؤمِّ

  .اجلبت السحر والطاغوت الشيطان -رضي هللا عنه-ال عمر ق
 الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان يف كل حي واحد. :وقال جابر

 :قالوا «اجتنبوا السبع املوبقات» :قال -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أيب هريرة 
حرم هللا إال ابحلق وأكل الراب وأكل  الشرك ابهلل والسحر وقتل النفس اليت» :وما هن؟ قال ،اي رسول هللا

 :مرفوًعا -رضي هللا عنه-وعن جندب  «مال اليتيم والتويل يوم الزحف وقذف احملصنات الغافالت املؤمنات
  .الصحيح أنه موقوف :رواه الرتمذي وقال «حد الساحر ضربه ابلسيف»

أن اقتلوا كل ساحر  -هللا عنه رضي-كتب عمر بن اخلطاب   :ويف صحيح البخاري عن جَبَالة بن عبدة قال
  .فقتلنا ثالث سواحر :قال .وساحرة

-وكذلك صح عن جندب ، أهنا أمرت بقتل جارية هلا سحرهتا فقتلت -رضي هللا عنها-وصح عن حفصة 
  .-صلى هللا عليه وسلم-عن ثالثة من أصحاب النيب  :قال أمحد -رضي هللا عنه

  :فيه مسائل
  .تفسري آية البقرة :األوىل
  .تفسري آية النساء :الثانية
  .تفسري اجلبت والطاغوت والفرق بينهما :الثالثة
  .وقد يكون من اإلنس ،أن الطاغوت قد يكون من اجلن :الرابعة

  .معرفة السبع املوبقات املخصوصة ابلنهي :اخلامسة
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  .أن الساحر يكفر :السادسة
  .يُقتل وال يستتاب :السابعة
 فكيف بعده؟" ،ملسلمني على عهد عمروجود هذا يف ا :الثامنة

 وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني. ،احلمد هلل رب العاملني
 أما بعد،

ابب ما جاء يف  "ابب ما جاء يف السحر" :-رمحه هللا-فيقول اإلمام اجملدد الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
 ،-عليه الصالة والسالم -وأنه شرك من كتاب هللا وسنة نبيهالسحر يعين مما يدل على حترَيه والتغليظ فيه 

ألن األعمال اليت  ؛الساحر :ولذا قيل آلخر الليل ،ما لطف وخفي سببه ،ما لطف وخفي سببه :والسحر
 ا،وما يؤكل يف آخر الليل يسمى سحورً  ،راحتهمألنه وقت نوم الناس و  ؛تقع فيه ختفى على كثري من الناس

ليعينوهم  ؛ر أنواع منها ما هو مبين على الشرك األكرب من االستعانة وتقريب القرابني للجن والشياطنيحْ والسِّ  
ولذا  ،ومناقض ألصل التوحيد ،فهذا ال إشكال يف أنه شرك أكرب ومناقض ألصل التوحيد ،على ما يريدون

  .ألنه مناقض ألصله ؛ذكر الشيخ اإلمام اجملدد هذا الباب يف كتاب التوحيد
وعلى كل حال األول ال  ،ومنه ما يكون برقى وتعاويذ وأدوية وأدخنة يستعملها من يريد إيقاع الضر بغريه

 ملن يريد أن يعينه وال جتوز إال هلل ،ألنه يصرف من أنواع العبادة اليت ال تكون إال هلل ؛خالف يف كفر مرتكبه
  .فهذا كفر ابالتفاق ،على تنفيذ ما يقصد وما يريد

استدل به بعضهم ما وعموم النصوص تدل على  ،هذا خمتلف يف كفرهفي هو رقى وتعاويذ وأدوية الذ :الثاين
وأما  ،ةوالقول بكفره ووجوب قتله هو قول مجهور أهل العلم من احلنابلة واملالكية واحلنفي ،على الكفر مطلًقا

 ؛إن كفر يف الوسيلة وقدام القرابني للشياطني ودعاهم واستغاث هبم لغري هللا :الشافعية فهم يفصلون قال
ومر بنا يف  ،لكن يف بقية األنواع هذا حمل اخلالف ،هذا ال شك يف كفره عند أحد من أهل العلمفليعينوه 
  .لسحريف تفسري آية البقرة تفسري ابن كثري حكم تعلم ا ،التفسري

 ،عن أيب عبد هللا الرازي يف تفسريه الكبري املسمى مفاتيح الغيب وذكر احلافظ ابن كثري أنواًعا للسحر نقالً 
  :مث قد ذكر أبو عبد هللا الرازي أن أنواع السحر مثانية :وأما الناقل وهو احلافظ ابن كثري يف تفسريه فقال
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وكانوا  ،وهي السيارة ،سحر الكلدانيني والكشدانيني الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة املتحرية :األول
ملقالتهم  وهم الذين بعث هللا إليهم إبراهيم اخلليل مبطالً  ،وأهنا أتيت ابخلري والشر ،يعتقدون أهنا مدبِّ رة للعاملَ 

 ،الرازي اطبة الشمس والنجوم املنسوب إىلوقد استقصى يف كتاب السر املكتوم يف خم ،وراد ا ملذهبهم
وإن ثبتت نسبته إىل الرازي فهو على خطر  ،استقصى أخبار هذا النوع يف كتاب يسمى السر املكتوم

 ،فإن ثبتت نسبته إليه فاألمر عظيم ،فيه ميل إىل هذا النوع ،ألن الكتاب فيه ميل إىل هذا النوع ؛عظيم
مؤلفاته جيد فيه  من وال شك أن من قرأ يف كالمه يف تفسريه ويف غريه ،وبعض العلماء يشكك يف نسبته إليه

لكن إذا قرأت يف تفسريه  ،يفسر القرآن وهف ،الشرعي مع بعده عن االعتماد على الوحيني ممن العل ًئايش
ال  ،وأما بضاعته يف السنة فال شيء ،فيه كل شيء إال التفسري ،ن فيه كل شيء إال التفسري: إقد قيلف

  .شيء ابلنسبة للسنة
صلى هللا عليه -أل عن النيب ساأللوسي يف تفسري سورة العصر قصة المرأة جاءت إىل املدينة توذكر 
 :فُدلات عليه فقالت -صلى هللا عليه وسلم-تسأل عن النيب  ،القصة ابطلة ال أصل هلا من البداية ،-وسلم

يف تفسري  .العصر لعلك  مل تصلي :ت وفعلت وفعلت قالإهنا زنت وولدت وقتلت الولد وفعل ،اي رسول هللا
 ،وعندهم إذا أطلق اإلمام فهو الرازي ،تفرد بذكر هذه القصة اإلمام :وقال األلوسي يف تفسريه .سورة العصر
ذم هذا؟!  أممدح  ،نه إمام يف معرفة ما ال يعرفه أهل احلديث، ولعمري إتفرد بذكرها اإلمام ،معروف هذا

 .مبالغة يف الذم ،مبالغة يف الذم
يعين وقع يف أهل السنة وقوًعا  ،وأمره عظيم ،تفسريه فيه فوائد ونكات ولطائف مبنية على العقل :أقول 

 :وقال يف كتاب التوحيد البن خزَية وألاف يف أعضاء هللا شخص يقال له ،ونظار للبدعة ودافع عنها ،شديًدا
يعين توحيد ابن خزَية  ،سمى كتاب الشركواألوىل أن يُ  ،َية كتااًب مسااه التوحيدحممد بن إسحاق بن خز 

ومع ذلكم سئل شيخ  ،فهو على خطر ،ي يسميه شيخ اإلسالم إمام األئمة نقيض ما عند الرازيالذ
عبد هللا  أبو ،وأما أبو عبد هللا الرازي :اإلسالم ابن تيمية عنه وعن غريه من رؤوس املبتدعة فقال عنه ابلذات

الذي يقرأ يف التفسري وينظر موقفه من السنة  ،فكثري من الناس يطعن يف قصده ،بن اخلطيب هو الرازي
يعين يف  ،لكن أشياء ظاهرة ،ونربأ إىل هللا أن حنكم على ما يف القلوب ،وأهلها ما يرتدد يف الطعن يف قصده

يعين ما يراه  ،والذي أراه أنه ينصر ما يراه احلق :قال شيخ اإلسالم ،يعين يف تفسريه ،وكالمه حمفوظ ،مؤلفاته
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ويُرمى ابلتحامل على  ،ويُرمى ابلشدة -تعاىل رمحه هللا-وهذا من إنصاف شيخ اإلسالم  ،هو أنه حق
َمن يستطيع أن يقول مثل هذا مع اطالعه  ،هذا كالم ،-رمحه هللا-وهذا كالمه  ،ويُرمى بكذا وكذا ،املبتدعة

ألن بعض الناس حتمله الغرية من  ؟ها وجالئلها إال شخص منص ف مثل شيخ اإلسالمعلى أقواهلم ودقائق
لو سئل يعين  ،سبحان ريب األسفل :يتحمل مساع من يقولمن بف ،فيقول كالًما قاسًياشنيع ما يسمع 

 يستطيع أن ينصف مع مساع هذا الكالم؟ أو من يقول:شخص عمن يقول هذا الكالم 
 نوبأال بــــــــــــــــــــــذكر هللا تــــــــــــــــــــــزداد الــــــــــــــــــــــذ

 
 وتـــــــــــــــــــــنطمس البصـــــــــــــــــــــائر والقلـــــــــــــــــــــوب 

  !ويف كالم الرازي ما هو مثل هذا وأشد يف تفسريه ،شيء تقشعر منه اجللود 
 :قال ،ومنها سحر الكلدانيني والكشدانيني ،هذه األنواع الثمانيةذكر أبو عبد هللا الرازي  ،على كل حال
وقد استقصى يف كتاب السر املكتوم يف خماطبة النجوم املنسوب إليه فيما  :يقول ابن كثري ،وقد استقصى

ونقل شيخ اإلسالم يف احلموية  ،إنه اتب منه :ويقال ،إنه اتب منه :ويقال ،ذكره القاضي ابن َخلِّ كان وغريه
على كل  .ع عن أقواله السيئة يف االعتقاد واهتمامه بعلم الكالم واطراح الوحينيأبيااًت تدل على أنه رج

  .اليت وسعت كل شيء ،إن صحت توبته فرمحة أرحم الرامحني تشمله كغريه ،حال
على وجه إظهار  ،ال على سبيل االعتقاد ،بل صنافه على وجه إظهار الفضيلة :وقيل ،إنه اتب منه :وقيل

 الفضيلة.
 ........طالب: 

 ؟كيف
 طالب: ........

وهذا هو املظنون به  ،ال على سبيل االعتقاد ،سعة علومه وانتشارهاال، يعين على سعة إظهار فضيلته ب ال ال
سونه وما إال أنه ذكر فيه طرائقهم يف خماطبة كل من هذه الكواكب السبعة وكيفية ما يفعلونه وما يلبِّ  

  .يتمسكون به
نقله عنه ابن كثري يف املسألة اخلامسة اليت قبل هذه قال.. هو يتكلم  :املسألة اخلامسة قال: هو قبل ذلك

ألن العلم لذاته  ؛اتفق احملققون على ذلك :يقول ،عن السحر يف أن العلم ابلسحر ليس بقبيح وال حمظور
ينَ } :ولعموم قوله تعاىل ،شريف يَن يَْعلَُموَن َوالَّذِّ ي الَّذِّ هذا  ما [9]سورة الزمر: {ال يَْعلَُمونَ  قُْل َهْل يَْستَوِّ
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ل إىل أقبح الذنوب وأعظمها إىل  ،الكالم؟! سبحان هللا! ليس بقبيح وال حمظور يعين علم يؤدِّ ي ويوص 
بعموم ما جاء يف فضل العلم وأهل العلم؟! ملا ترجم احلافظ  استدالالً  ؛الشرك األكرب ليس بقبيح وال مذموم

صار  ،وهللا إن العيش خلف أذانب البقر خري من علم ابن عريب وأمثاله :الذهيب يف امليزان البن عريب قال
ا مذموم وال هو    .وهللا املستعان ،ي ذمأبممدوح العلم هذا؟! جد 

وهذا هو املظنون به إال أنه ذكر فيه  ،ى سبيل االعتقادبل صنفه على وجه إظهار الفضيلة ال عل :وقيل
يعين  ،سكون بهوما يتن ،وما يلبِّ سونه ،ما يفعلونهطرائقهم يف خماطبة كل من هذه الكواكب السبعة وكيفية 

  .علمه بدقائق هذا األمر وتفاصيل ما عندهم مْشك ل
مث استدل على أن الوهم له أتثري أبن اإلنسان  ،سحر أصحاب األوهام والنفوس القوية :والنوع الثاين :قال

وال َيكنه املشي عليه إذا كان ممدوًدا على هنر أو  ،َيكنه أن َيشي على اجلسر املوضوع على وجه األرض
 ،وكما أمجعت األطباء على هني املرعوف عن النظر إىل األشياء احلمر ،يعين من غري قوائم حتمله ،حنوه

لكن من  ،وما ذلك إال ألن النفوس ُخل َقت مطيعة لألوهام ،قوية اللمعان أو الدورانواملصروع إىل األشياء ال
لكن من تنكاب  ،ال تؤثِّ ر فيه هذه األمور -عليه الصالة والسالم-جعل عمدته ومعواله كتاب هللا وسنة نبيه 

  .عن الوحيني ابتلي هبذه األشياء
وله أن يستدل على ذلك مبا ثبت يف الصحيح أن  ،قوقد اتفق العلماء على أن اإلصابة ابلعني ح :قال

كالم طويل   ،«العني حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العني» :قال -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
  :إىل أن قال

وهم على  ،خالفًا للفالسفة واملعتزلة ،وهم اجلن ،من السحر االستعانة ابألرواح األرضية :النوع الثالث
ينكرون  ،الفالسفة واملعتزلة ينكرون وجود اجلن- ..واتصاف :مؤمنون وكفار وهم الشياطني قال :قسمني

ملا بينها من املناسبة  ؛واتصال النفوس الناطقة هبا أسهل من اتصاله ابألرواح السماوية :قال -وجود اجلن
األرضية ُيصل هبا أعمال  مث إن أصحاب الصنعة وأرابب التجربة شاهدوا أن االتصال هبذه األرواح ،والقرب

  .وهذا النوع هو املسمى ابلعزائم وعمل التسخري ،سهلة قليلة من الرقى والدَُّخن والتجريد
ومع األسف أنه  ،وهو يف احلقيقة سحر ،أبنه خفة يف احلركات ،اآلن يرواج لبعض أنواع السحر أبنه خفة يد

يعين شخص يطري يف اهلواء أو جالس بني  ،خيرج يف بعض القنوات من هذا النوع ما يُلباس به على الناس
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ذي؟! أو َُيَد له ههذه خفة  ،وتطري به وتدور يف السقف الطاولة،مث جيلس على  الطاولة،املشاهدين على 
َيشي  ،على دابب َيشي على هذا اخليط بني جبلنيرض ما تراه العني اجملردة لدقته مث خيط ما يُرى إذا عُ 

هذه  :هل نستطيع أن نقول ،نفس الشيء على اخليط نفسه بنفس السرعة إىل اخللفويرجع  ،بسرعة هائلة
وال يُدخل املكان الذي هم فيه إال ببطاقات  ،دقة احرتاف؟! وجينون من وراء ذلك األموال من املشاهدين

  :يقول
 :وتقال ،الشعبذة هي تقال كذا :يقول، التخييالت واألخذ ابلعيون والشعبذة :رالنوع الرابع من السح

أال ترى أن املشعبذ احلاذق  ،ومبناه على أن البصر قد خيطئ ويشتغل ابلشيء املعنيا دون غريه ،الشعوذة
حَت إذا استفرغهم الشغل بذلك الشيء  ،وأيخذ عيوهنم إليه ،يظهر عمل شيء يُذه ل أذهان الناظرين به

فيتعجبون  ،يظهر هلم شيء آخر غري ما نظروا إليه وحينئذٍ  ،ا آخر بسرعة شديدةابلتحديق حنوه عمل شيئً 
ا ومل تتحرك النفوس  ،ولو أنه سكت ومل يتكلم مبا يصرف اخلواطر إىل ضد ما يريد أن يعمله ،منه جد 

ية ودهوانت وأشياء من هم يستعملون أدو  ،ط ن الناظرون لكل ما يفعلواألوهام إىل غري ما يريد إخراجه لفَ 
وتكلم  ،موجودو وهذا شيء حمسوس  ، يرموهنا على الناس فتغطي أبصارهم، اليتي يسمونه القمرةأنواع.. الذ

وكلما كانت األحوال اليت تفيد حسن البصر أو تقيِّ د نوًعا من أنواع  :قال ،عنه أهل العلم قدَيًا وحديثًا
مثل أن جيلس املشعبذ يف موضع كان العمل أحسن   -..وهللا ما أدري كأن النقل فيه خطأ -اخللل أشد

وقد قال بعض  :قلت ،فال تقف القوة الناظرة على أحواهلا بكالهلا واحلالة هذه ،ا أو مظلممضيء جد  
ا أَْلقَْواْ َسَحُرواْ } :تعاىل وهلذا قال ،ن سحر السحرة بني يدي فرعون إمنا كان من ابب الشعبذةإاملفسرين  فَلَمَّ

يمٍّ  ْحرٍّ َعظِّ ن } :قال تعاىلو  ،[116]سورة األعراف: {أَْعيَُن النَّاسِّ َواْستَْرَهبُوُهْم َوَجاءوا بِّسِّ يَُخيَُّل إِّلَْيهِّ مِّ

ْم أَنََّها تَْسعَى هِّ ْحرِّ   .وهللا أعلم ،ومل تكن تسعى يف نفس األمر :قالوا [66]سورة ط ه: {سِّ
وال شك أن هذا  ،لكنه ختييل ومتويه ،وال وجود له يف الواقع ،ن السحر ال حقيقة لهإ :حجة من يقول هذه

ْم أَنََّها تَْسعَى} :-جل وعال-ومنه قوله  ،سحر التخييل ،النوع موجود يف السحر هِّ ْحرِّ ن سِّ  {يَُخيَُّل إِّلَْيهِّ مِّ
  .هذا أيًضا ال َيكن إنكاره ،ومن السحر ما له حقيقة وله أتثري حسي يف النفوس واألبدان ،[66]سورة ط ه:

األعمال العجيبة اليت تظهر من تركيب اآلالت املركابة من النِّ َسب اهلندسية   :اخلامس من السحر النوع 
  .ه أحدكلما مضت ساعة من النهار ضرب ابلبوق من غري أن َيس  ،كفارس على فارس يف يده بوق
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مث يشتغل  ،السيما الساعات اليت تركب يف وقت حمدد ،هنا من هذا النوعإ :قيل يف الساعات أول ما ظهرت
وقد صنف كتاب صغري قرأته قدَيًا يف الساعة هل هي سحر أو صناعة؟ هذه  ،املنبِّ ه من غري أن َيسها أحد

مث إذا تعودوا عليها ورأوا أهنا ممكن  ،ائقهاالناس ما يدركون حق ،األمور الدقيقة اخلفية أول ما تظهر للناس
؟ ما جيدون فيها رتونية إذا فتحوها جيدون فيها شيًئالكن عامة الناس األشياء اإللك ،االطالع على حقائقها

بعضها قد يكون  ،واآلن ما يُزاَول السيما يف الُعَطل الصيفية يف املتنزهات وغريها ،فيشكل عليهم شيًئا
فاة اصحيحً  لكن مثل هذا  ،وبعض الناس لديه من ابب التجربة ومن ابب امل َران عنده شيء من اخلفة ،خ 

وكل  ،ال يُدرى السحر من غريه وحينئذٍ  ،ألنه يلبِّ س على الناس ؛جيب منعه ولو مل يكن فيه شيء من السحر
 . ذريعة للمبطلنيألنه يصري ؛بباطل سواء كان من األقوال أو من األفعال جيب منعه اشيء موه م خيلط حق  

ومنها الصور اليت تصورها  الروم واهلند حَت ال يفرق الناظر بينهما وبني اإلنسان حَت يصوروها  :يقول 
عرائس جمسامة تضحك موجودة  ،فيما يسمونه العرائس اليت تباع يف أسواق املسلمني ،ضاحكة وابكية

وهذه  ،عت غمضت بعينيها من هذا النوعوإذا ُأضج ،وإذا ُأجلست فتحت عينيها ،وتبكي وترقص وتغين
وكان  :املخاييل قال من لطيف أمور فهذه الوجوه :إىل أن قال ،د التصويرأشد مضاهاة خللق هللا من جمر 

املفسرين أهنم عمدوا إىل تلك احلبال والعصي يعين ما قاله بعض  :قلت .سحر سحرة فرعون من هذا القبيل
 .فيخيل إىل الرائي أهنا تسعى ابختيارها ،فيها من ذلك الزئبق فحشوها زئبًقا فصارت تتلوى بسبب ما

ويندرج يف هذا الباب علم جر األثقال ابآلالت  ،ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعات :قال الرازي 
فاة واحرتاف من متر السيارة  ،علم جر األثقال ابآلالت اخلفيفة ،اخلفيفة ويوَجد من أنواع ما يُداعى أنه خ 

كالم   ،ويضرب ابملسامري مث يقوم ما يتأثر من هذا النوع ،ا على بطنهعلى صدره ويكسر احلجر الكبري جد  
  .فيها داعٍ  ..طويل ما لنا
  :قال الرازي

واعلم أنه ال سبيل  :قال ،طعمة والدهاانتيعين يف األ ،االستعانة خبواص األدوية :النوع السادس من السحر
واحد ينتقد فتوى من فتاوى  ،فإن أتثري املغناطيس مشاَهد ،فإن أتثري املغناطيس مشاَهد ،إىل إنكار اخلواص

ال سبيل إىل إنكار  ،وهو مسبوق هبذا الكالم ،اللجنة الدائمة وفيها عد التنومي املغناطيسي من السحر
  .طيس مشاهدفإن أتثري املغنا ،اخلواص
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مث  ،اا مغناطيسي  يؤتى ابلرجل املتَهم بشيء متهم فينوام تنوَيً  :التنومي املغناطيسي يقال ،السؤال عن املغناطيس
 ني، ما يصري شياطني الذفيذكر أشياء مما فعل وأشياء واقعية مما مل يطلع عليه ومل يفعله ،يبدأ يتكلم يف نومه

يتكلمون؟! إذا صار ما اطلع عليه وال شافه فإذا عرفنا كالم هؤالء يف املغناطيس ما صارت الفتوى اليت 
مث يتكلم بكالم مما فعله مما  ،اا مغناطيسيً إذا كان ينوام تنوَيً  ،تداوهلا الناس ويسخرون منها حمل سخرية أبًدا

ا مل تنقلها األخبارويتكلام أبشياء واقعية مل يطلع عليه ،يراد أن يعرتف به ال شك أن  ،ا يف بلدان بعيدة جد 
 هذا من اجلن.

 طالب: ..........
 ؟ماذا

 طالب: ..........
هو أبي شيء؟ فيه حقائق اختلفت فيه كلمات  مافإن أتثري املغناطيس والتنومي  :على كل حال يقول

الكيمياء عند  ،الكيمياء مثالً  ،واحلقيقة ختتلف ،األمساء واحدة ،اختلفت حقائقها بني القدمي واحلديث
وهذه تكلم عليها أهل العلم وحذروا من  ،وأهنا تقلب األعيان من شيء إىل شيء ،املتقدمني نوع من السحر

يدخل يف هذا  :قلت ،لكن هل تنطبق على ما يدراس اآلن؟ هي تقلب حقائق؟ ما تقلب حقائق ،الكيمياء
ل كثري ممن يدعي الفقر ويتحيال على جهلة الناس هبذه اخلواص يدخل يف هذا القبي -يقول ابن كثري -القبيل
ُوجد الذين َيشون على  ،ا أهنا أحوال له من خمالطة النريان ومسك احليات إىل غري ذلك من احلاالتمدعيً 
هذا الذي َيشي  :ويقول شيخ اإلسالم ،فإذا قرئت آية الكرسي تغريت أحواهلم ،وَيشون على املاء ،النار

 ألنه دهن فيه أشياء مضادة للنار. ؛وغريهر تُغَسل رجليه مباء على النا
 طالب: ..........

 يش؟يف أ
 طالب: ..........

  .الزيت احلار بقدر ما يطاق يعين ممكن
  :مث قال
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وأن اجلن يطيعونه  ،وهو أن يدعي الساحر أنه عرف االسم األعظم ،تعليق القلب :النوع السابع من السحر
 ،قليل التمييز اعتقد أنه حقو فإذا اتفق أن يكون السامع لذلك ضعيف العقل  ،وينقادون له يف أكثر األمور

 ،فإذا حصل اخلوف َضُعفت القوى احلساسة ،وحصل يف نفسه نوع من الرعب واملخافة ،وتعلاق قلبه بذلك
بَ َلة :يقول ابن كثري ،نمط يقال لههذا ال :قلت .يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء فحينئذٍ  تعرف  ،الت ان ْ

بَ َلة؟   الت ان ْ
 طالب: ..........

 عندك اآلن..
 طالب: ..........

 هي؟ ما
 طالب: ..........

 بالدة وعدم اهتمام واكرتاث وكسل.
د إىل  ،وإمنا يروج على ضعفاء العقول من بين آدم ،هذا النمط يقال له التنبلة :قلت ويف علم الفراسة ما يُرش 

تَ ْنب ل حاذقً  ،معرفة كامل العقل من انقصه
ُ
  .ا يف علم الفراسة عرف من ينقاد له من الناس من غريهفإذا كان امل

اآلن  .وذلك شائع يف الناس ،السعي ابلنميمة والتضريب من وجوه خفيفة لطيفة :النوع الثامن من السحر
بعض السحرة يكتب سورة الفاحتة وآية الكرسي واملعوذتني يف ورقة يكتبها يف ورقة ويقول ملن أراد سحره 

 ضعها يف ماء واشربه وينسحر.
 طالب: ..........

جل -كتبها بنجاسة والشياطني ال يعينون من أراد االستعانة هبم حَت يقربون هلم ما يبعده عن هللا   ،نعم
ما هو سحر وال شيء  ،هذا ما فيه شيء :لوإذا رُئي املكتوب قا ،شيء من ذلك ُيصلألنه قد  ؛-وعال

  .قاتلهم هللا ،ألنه كتبها بنجاسة ؛إال سحر
 :قلت ،وذلك شائع يف الناس ،السعي ابلنميمة والتضريب من وجوه خفيفة لطيفة :النوع الثامن من السحر

 ما لنا حاجة يف هذا إىل آخر ما قال.اترة تكون على وجه التحريش..  :النميمة على قسمني
 طالب: ..........
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 ه.. دعنا نقرؤ قال.. إال إال إال.. 
 طالب: ..........

 هو؟ ما
 طالب: ..........

اترة تكون على وجه التحريش بني الناس وتفريق قلوب املؤمنني فهذا حرام  :النميمة على قسمني :وقلت
 تسمى منيمة؟ ..فأما إن كانت على وجه اإلصالح بني الناس ،ومتفق عليه

وائتالف كلمة املسلمني كما جاء يف احلديث ليس ابلكذاب من ينم  ،منيمة إذا كان القصد منها اإلفساد
 :فهذا أمر مطلوب كما جاء يف احلديث ،مجوع الكفرةعلى وجه التخذيل والتفريق بني  أو يكون ،خريًا

يف تفريقه بني كلمة األحزاب وبين قريظة يف  -رضي هللا عنه-كما فعل نُ َعْيم بن مسعود  «احلرب َخْدعة»
جاء إىل هؤالء فنمى  ،يعين ابلفتح -صلى هللا عليه وسلم-لغة رسول هللا  ،«احلرب َخْدعة»سنن أيب داود 

 ،رت النفوس وافرتقتفتناك ،مث ألم بني ذلك ،ا آخرونقل عن هؤالء إىل أولئك شيئً  ،اإليهم عن هؤالء كالمً 
  .وهللا املستعان ،وإمنا ُيذو على مثل هذا الذكاء والبصرية النافذة

وإمنا  :-يعين ابن كثري -قلت .فهذه مجلة الكالم على أقسام السحر وشرح أنواعه وأصنافه :مث قال الرازي
ألن السحر يف اللغة عبارة عما لطف  ؛للطافة مداركها ؛ا من هذه األنواع املذكورة يف فن السحرأدخل كثريً 

 ،ا آخر الليللكونه يقع خفي   ؛ومسي السحور «اإن من البيان لسحرً » :وهلذا جاء يف احلديث ،وخفي سببه
لكن  ،حمل الغذاء؟! بني سحري وحنري تقول عائشة تكون كيفما أدري   ،وهي حمل الغذاء ،والسحر الرئة

كما قال أبو جهل يوم   ،لطف جماريها إىل أجزاء البدن وغضونههي حمل الغذاء؟! ومسيت بذلك خلفائها و 
-تويف رسول هللا  :-رضي هللا عنها-قالت عائشة  ،أي انتفخت رئته من اخلوف ،انتفخ سحره :بدر لعتبة

أي  [116]سورة األعراف: {َسَحُرواْ أَْعيَُن النَّاسِّ } :وقال تعاىل ،بني سحري وحنري -صلى هللا عليه وسلم
  .وهللا أعلم ،أخفوا عنهم عملهم

 ،ن؟ األشاعرة، كالم مخيلق هللا عنده ما يشاء ،وله حقيقة ،وعندان أن السحر حق :قال أبو عبد هللا القرطيب
ولكن يوجد املسباب عندها  ،واألسباب عندهم غري مؤثرة عند األشاعرة ،خيلق هللا عنده ،هذا كالم األشاعرة

ما  ،ما حصل له الري بشرب املاءفعطشان وشرب ثالث قوارير من هذي وروي  ايعين لو أن شخصً  ،ال هبا
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بع عند األكل ال به ،وجد الري ال به ،لكن حصل عنده ،حصل له الري بشرب املاء هذا عند  ،وُيصل الشِّ 
 ،هلا أثر :وأهل السنة يقولون ،خبالف املعتزلة الذين يرون أهنا مؤثِّ رة بذاهتا ،ألن األسباب ال أثر هلا ؛األشاعرة

 واألشاعرة واملعتزلة.فهذا فرق ما بني أهل السنة  ،-جل وعال-لكن الذي جعل هلا األثر هللا 
 طالب: ..........

وعند األشعرية  :يقول الكرماين يف شرح البخاري ،هلم يف عقيدهتم ويف مذهبهم أمور مثل هذا ،هلم مذهب
وهو  ،واألندلس يف أقصى املغرب ،الصني يف أقصى املشرق ،ة األندلسأنه جيوز ألعمى الصني أن يرى بق

 ،ملاذا؟ ألهنم أشعرية ،جيوز أن يرى بقة األندلس وهي صغار البعوض ،ما يرى الشمس ،أعمى ما يشوف
لكن هل هذا الكالم وفيهم عباقرة  ،ما فيه فرق بني األعمى والبصري ،وجوده مثل عدمه ،السبب ما له قيمة

! لكن كلما ابتعد اإلنسان عن نصوص الوحيني عوقب مبثل ؟أذكياء ويصدر منهم مثل هذا الكالموعقالء و 
وبفهم السلف  -عليه الصالة والسالم-فعلى اإلنسان أن يعتصم بكتاب هللا وسنة نبيه  ،هذه السخافات

 .الصاحل وأئمة اإلسالم وإال ما فيه فرق بينك وبينه إذا ابتعدت خالص عوقبت
ومن السحر ما  :قال ،إنه متويه وختييل :للمعتزلة وأيب إسحاق اإلسفراييين من الشافعية حيث قالواا خالفً  

ومنه ما يكون كالًما  :قال القرطيب ،أو خلفة سريه ،خلفاء سريه ؛يكون خبفة اليد كالشعوذة والشعوذي الربيد
  .أدوية وأدخنة وغري ذلكويكون  ،وقد يكون من عهود الشياطني ،ى من أمساء هللا تعاىلُيفظ ورقً 

وُيتمل أن  ،ا كما تقول طائفةُيتمل أن يكون مدحً  «اإن من البيان لسحرً » :-عليه السالم-وقوله  :قال
عليه -ألهنا تصوِّ ب الباطل حَت توهم السامع أنه حق كما قال  :قال ،وهذا أصح :ا للبالغة قاليكون ذم  

وقد ذكر  .احلديث فصل «حبجته من بعض فأقضي لهفلعل بعضكم أن يكون أحلن » :-الصالة والسالم
يف كتاب اإلشراف على مذاهب األشراف اباًب يف  -رمحه هللا-الوزير أبو املظفر ُيىي بن حممد بن هبرية 

مث ذكر مسائل تتعلق  ،ال حقيقة له :فإنه قال ،أمجعوا على أن السحر له حقيقة إال أاب حنيفة :السحر فقال
  .ابلسحر
وقد  ،والصواب أنه قد يذم ،مدح :ومنهم من قال ،ذم :منهم من قال «ان من البيان لسحرً إ» ..على كل

وإذا كان ابلعكس لقلب  .وذم الباطل والرد عليه هذا ممدوح بال شك ،َيدح إذا كان ملدح احلق واالنتصار له
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مثل هذا ال شك أنه  ،احلقائق ونصر الباطل كما يفعله بعض من يتصدى يف وسائل اإلعالم لبعض األمور
 ذم وذم شديد.

 طالب: ..........
 ،تقرِّ ب من الشياطني وتبعد من املالئكة اوتعرفون أن هناك أمورً  ،لكن يكون فيها أشياء مما يرغبه الشياطني

كما أنه ابتلي أكثر   ،وابتلي كثري من الناس ،ا فيه كلب وال صورةيعين املالئكة ال تدخل بيتً  ،ابلعكس اوأمورً 
ُيصل هلم أشياء مفزعة  ،بل ُيصل هلم حَت الكبار ،ويشكون من فزع األطفال ابلليل ،الناس ابلصور

قراءة  ؛وعندهم هذه األشياء وال يداومون على األذكار اليت تطرد الشياطني ،ويسألون عن السبب ،ومقلقة
 إىل غري.. «وال يقربه شيطان» :آية الكرسي قال

 ل... تفضا 
إهنا  :وبعد الدخول عليها ال أستطيع مجاعها قالت يل ،تزوجت امرأة :هذا سؤال له عالقة مبا حنن فيه يقول

فماذا  ،عمتها جعلت على فرجها شيطان ُيميها من االغتصاب وهي عمرها مخس سننيوهي صغرية 
 أفعل؟ 

إن  ،فبالرقى يزول ،هذا نوع من السحر وااللتصاق ابلشياطني واالستعانة هبم ،يعين له عالقة مبوضوعنا هذا
 شاء هللا تعاىل.

  :يف الدرس املاضي يف املسائل قال
هل هو اعتقاد قلب أو موافقة  ؟ما معىن اإلَيان ابجلبت والطاغوت يف هذا املوضع :وهي من أمهها ،الرابعة

  .وجيء هبذا الكالم ،عند هذه املسألةأصحاهبا مع بغضها ومعرفة بطالهنا؟ وقفنا 
 :قال الشيخ سليمان بن سحمان يف تنبيه ذوي األلباب السليمة عن الوقوع يف األلفاظ املبتَدعة الوخيمة

كما قال شيخ اإلسالم حممد بن عبد   ،وكذلك الكفر ابلطاغوت ال يكفي يف ذلك جمرد اعتقاد القلب فقط
أَلَْم تََر إِّلَى } :وقول هللا تعاىل ،أن بعض هذه األمة يعبد األواثن ابب ما جاء :الوهاب يف كتاب التوحيد

ْبتِّ َوالطَّاُغوتِّ  نُوَن بِّاْلجِّ تَابِّ يُْؤمِّ َن اْلكِّ يبا  م ِّ يَن أُوتُواْ نَصِّ قال يف املسائل يف معىن  [51]سورة النساء: {الَّذِّ
هل هو اعتقاد القلب أو هو  ؟ما معىن اإلَيان ابجلبت والطاغوت :-وهي من أمهها-الرابعة  :الطاغوت

 .انتهى ؟موافقة أصحاهبا مع بغضها ومعرفة بطالهنا
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بل ال بد مع ذلك من  ،فإذا تبني لك هذا فاعلم أن اعتقاد بطالن عبادة غري هللا ال يكفي يف النجاة وحده 
العداوة  والتصريح هلم بذلك وإظهار ،من تكفريهم والرباءة منهم ومن دينهم ..تكفريهم والرباءة منهم

وفيه معرفة اإلَيان ابجلبت  :وقال الشيخ عبد الرمحن بن قاسم يف حاشية كتاب التوحيد .والبغضاء هلم
أي فاإلَيان  ؟هل هو اعتقاد قلب أو موافقة أصحاهبا مع بغضها ومعرفة بطالهنا ،والطاغوت يف هذا املوضع

معرفة بطالهنا كفعل علماء السوء مع ابجلبت والطاغوت يف هذا املوضع هو موافقة أصحاهبا مع بغضها و 
ا من الكتاب ومطابقة اآلية للرتمجة أنه إذا كان الذين أوتوا نصيبً  ،أهل احلق حرفة يهودية ووراثة غضبية

د أن تعبد اجلبت ستبعَ ر وال يُ ستنكَ فهذه األمة اليت أوتيت القرآن ال يُ  ،يؤمنون ابجلبت والطاغوت
 .قد أخرب أن هذه األمة ستفعل مثل ما فعلت األمم قبلها -ليه وسلمصلى هللا ع-فإن الرسول  ،والطاغوت

أي أنه ليس  :الرابعة إىل آخره  :مث قال الشيخ عبد هللا الدويش يف التوضيح املفيد ملسائل كتاب التوحيد 
فلما وافقوهم عليه جعله هللا إَياان  ،وإمنا هو موافقة أصحاهبا ،ألهنم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ؛اعتقاد قلب

 مث ذكر كالًما للشيخ ابن عثيمني والشيخ عبد هللا الغنيمان. ،ابجلبت والطاغوت
 طالب: ..........

 الثاين.. نعم
 ،أما إَيان القلب واعتقاده فهذا ال شك يف دخوله يف اآلية ..الرابعة وهي أمهها :يقول الشيخ ابن عثيمني

فإن كان وافق أصحابه  ،ا يف العمل مع بغضها ومعرفة بطالهنا فهذا ُيتاج إىل تفصيلوأما موافقة أصحاهب
ال -لكنه  ،وإن كان وافق أصحاهبا وال يعتقد أهنا صحيحة فإنه ال يكفر ،على أهنا صحيحة فهذا كفر بناءً 

 والعياذ ابهلل. ،خُيشى أن يؤدي به احلال إىل الكفر ،على خطر عظيم -شك
 طالب: ..........

 ؟ماذا
 طالب: ..........

 أولئك أطلقوا والشيخ فصال.
بطالن ما هم بواآلية واضحة أن املراد موافقتهم ظاهرًا مع بغضهم واعتقاد القلب  :يف كالم الغنيمان يقول

وكانوا يعرفون أن ما هم عليه  ،وإال فإن اليهود كانوا يبغضون أهل الشرك عبدة األواثن ،هذا هو الواقع ،عليه



 484 

إن ابطنه على  :والقصد أن الذي يوافق أهل الباطل يف الظاهر وإن قال ،ومع ذلك يوافقوهنم ظاهرًا ،ابطل
وقد عد العلماء من  ،ا يف هذه املسائل اليت تعد من أصل الدينخصوصً  ،خالف ذلك ال يقبل منه ذلك

  .وأن يكون معهم ،يهد ما هم عليو وأن  ،وأن ينصح هلم ،الردة عن اإلسالم مواالة الكفار مثل أن ينصرهم
وقد يتكلم بكالم أو يظهر من  ،ووجد عيد من أعيادهم دخل معهم ،بعض الناس إذا وجد يف بالد الكفر

هو ال جيوز األكل  ،وُيتاج إىل طعام ألنه جائع مثالً  ؛ليتوصل إىل األكل من طعامهم ؛حاله أنه موافق هلم
لكن إذا اضطر إىل ذلك وهو  ،اهذا ال جيوز مطلقً  ،دينية ا من طعامهم يف هذه املناسبات اليت يعتربوهنامطلقً 

يدخل معهم  ،وأظهر هلم مثل ما يفعل يف أايم عاشوراء وغريه عند الرافضة ،جائع وجاهل ما يعرف األحكام
 عبد الرمحن؟  ماذا تقول اي أابفما احلكم يف مثل هذا؟  ،كلأي حَتهو سين وجتده يصيح ويلطم و 

 طالب: ..........
 ابجلهل. يعذر

 طالب: ..........
أيهما أوىل أن يفعل ما فلكن لو وجد ميتة ودفع االضطرار ابألكل منها  ،بني جاهل ،بني جاهل ومضطر

ا أن ذابئحهم ألن هذا عالقته ابلعقيدة اليت هي أصل الدين علمً  ؛فعل أو أيكل من امليتة؟ أيكل من امليتة
 يف حكم امليتة.

 طالب: ..........
ويبقى أن امليتة مباحة  ،ي نقول سواء أكل من طعامهم أو من امليتة هي ميتة على كل حالالذأبيح هذا 

 وهذا حمرام ابالتفاق. ،ابلنص
 طالب: ..........

السائل من أهل الذي سأل وهو من أهل االختصاص، السائل  ،لكن هذا احلاصل ،أان ما أعرفه ،هللا أعلم
ومل  ،ومل يطلع عليه ،تكلم بكالم ال يوجد يف بالدانليه أنه إذا انم عأشكل  ،االختصاص ويسأل عن احلكم

 الكالم؟!ذا ه خيرج كيف  ،الوسائل املوجودة اآلنذه وما يف ه ،يُعَلن
 طالب: ..........

 .ايكون واقعً  ،يف بلد يبعد عنه آالف األميال ةاآلن خيرب عن أشياء موجود ،لكن له حقيقة ووجود
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 طالب: ..........
لكن الفتوى  ،ما أدري وهللا ،ملا مسعوا الفتوى عدلوها أو عدالوه ، َيكنالتفاصيل ما عندي منها خرب

يف تفسري  ،ووجدان أهل العلم يف السابق تكلموا عنها ملا مر بنا الكالم يف التفسري ،فتاوى اللجنة يف موجودة
يدريهم عن هذه  مان أهل العلم إ :يقولون وكانوا ،ونأن الذين سخروا من الفتوى هم خمطؤ عرفنا  ،آية البقرة

..  إىل غري ذلك من الكالم ،ويتكلمون فيما ال يعلمون ،وهذه األمور ختفى عليهم وال يعرفوهنا ،األمور
 وصيغة السؤال من شخص من أهل اخلربة تدل على اجلواب. ،وجدان أن لكالمهم أصالً 

 طالب: ..........
 ؟ماذا

 طالب: ..........
 أي طاقة؟

 طالب: ..........
 ال أعرفها. ،ما أدري

 طالب: ..........
 هذا النوع األول الذي ذكره ابن كثري عن الرازي من السحر.

 طالب: ..........
 بال شك الشياطني هم أساس الشر.

 طالب: ..........
 التعاويذ وغريها.

 طالب: ..........
يتمتمون ويهمسون ويذكرون أشياء يدخلوهنا بني  هم، جتدال، وجتد أكثرهم ما يبينون عن كل ما يقرؤون

 اجلمل اليت ينفثون هبا.
 اللهم صل على حممد...

 طالب: ..........
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 ؟ماذا
 طالب: ..........

 لكن ال.. طلعوه.. ،أكيد نعم
 طالب: ..........

 يطلع من رجل.. لكنال، 
 طالب: ..........

 مثل.. هو املنزل كامل األصل..
 طالب: ..........

 لكن الكالم على الفضول. ،ما يضطر إليه اإلنسان معفو عنه ،على كل حال
 طالب: ..........

واحلمد  ،من الشباب يطمسون يف يوم من األايم وطُمس ةاألعالم للزركلي جيشت يل جمموع نعم،موجود 
 هللا يعفو ويسامح. ،هللا املستعان ،الكتاب اللي طُمست صورهذا ه ،هلل آل إىل مسجد

 طالب: ..........
 هو على حسب ما يف هذه الغرف مما يدعو إىل جلب الشياطني أو طرد الشياطني.

 اللهم صل على حممد..
 طالب: ..........

 ي ما هو ابليد...، الذعلى كل حال أمرها سهل
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 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
 وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني. ،احلمد هلل رب العاملني

 أما بعد،
حر" :-رمحة هللا عليه-فيقول اإلمام اجملدد  عرفنا يف الدرس املاضي أن السحر ما  "ابب ما جاء يف السِّ 

ألهنم يف الغالب يف  ؛لوقوعه يف وقت خيفى على كثري من الناس ؛ومنه مسي الساحر ،لطف وخفي سببه
ألنه يؤثر يف النفوس  ؛اومنه مسي البيان سحرً  ،ألهنا تقع يف هذا الوقت اخلفي ؛ومنه وجبة الساحر ،النوم
وإن كان احلديث  ،وألنه يعمل عمل السحر من التأثري يف النفوس ،التأثريا ال تدري كيف جاء هذا أتثريً 

فإذا كان  ،«اإن من البيان لسحرً » :-عليه الصالة والسالم-ا يف قوله وأن يكون ذم   ،اُيتمل أن يكون مدحً 
للباطل  اوإذا كان ابلعكس نصرً  ،هذا مدحفخمالفيه ومناوئيه هذا البيان لنصر احلق وإظهاره والرد على 

  .للحق فإن هذا يكون ذم ا وإخفاءً 
ْن َخالَقٍّ } :وقول هللا تعاىل" َرةِّ مِّ َولَقَْد َعلُِّمواْ } "[102]سورة البقرة: {َولَقَْد َعلُِّمواْ لََمنِّ اْشتََراهُ َما لَهُ فِّي اآلخِّ

ألن  ؛الهبرأس م ،ابلتوحيد ؟أبي شيء يشرتيه ،اشرتاه يعين يشرتي السحر [102]سورة البقرة: {لََمنِّ اْشتََراهُ 
َرةِّ }بتقدمي شيء للشياطني  إال توصل إليهوال َيكن أن ي ،السحر شرك َولَقَْد َعلُِّمواْ لََمنِّ اْشتََراهُ َما لَهُ فِّي اآلخِّ

ْن َخالَقٍّ  والذي ليس له نصيب يف اآلخرة هو املفلس  ،ليس له نصيب يف اآلخرة [102]سورة البقرة: {مِّ
  .العافية نسأل هللا ،احلقيقي

ْبتِّ َوالطَّاُغوتِّ } :وقوله" نُوَن بِّاْلجِّ   .اآلية تقدمت "[51]سورة النساء: {يُْؤمِّ
والطاغوت  ،اجلبت السحر "والطاغوت الشيطان ،اجلبت السحر :-عنهرضي هللا تعاىل - وقال عمر"

يعين  ،وتفسري الصحايب مرفوع :احلاكم يقول ،وهو مرفوع عند احلاكم ،وهذا من تفسري الصحايب ،الشيطان
صلى هللا عليه -كيف قال عمر ما قال قال رسول هللا   ،-عليه الصالة والسالم-له حكم الرفع إىل النيب 

عليه الصالة -إال بشيء مسعه من النيب  -جل وعال-لن يفسر الصحايب كالم هللا  :يقول !-وسلم
 ،ومعرفته ابلتشديد ،كعمر مثالً   -صالة والسالمعليه ال-الصحايب مع ورعه ومالزمته للنيب  ،-والسالم

هذا جيعلنا جنزم أبن الصحايب ما  :على من فسار القرآن برأيه يقول -عليه الصالة والسالم-بتشديد النيب 
ماذا فوجاء عن آخر بلفظ  ،لكن إذا جاء التفسري عن صحايب بلفظ ،بل هو مرفوع ،قاله من تلقاء نفسه
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ولذلك محلوا كالم احلاكم على أسباب  ،ومنه ما جيتهد فيه ،يقول احلاكم؟ مما يدل على أنه فيه نوع اجتهاد
 يقول احلافظ العراقي: ،النزول

ــــــــــــــــــــ  ره الصــــــــــــــــــــحابيوعــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــا فس 
 

ـــــــــــــــ   األســـــــــــــــبابا فمحمـــــــــــــــول علـــــــــــــــى رفًع
 .......................... 

 
ـــــــــــــــ   ا فمحمـــــــــــــــول علـــــــــــــــى األســـــــــــــــبابرفًع

 ؛ا فيهاطرفً  -عليه الصالة والسالم-ألنه ال بد أن يكون النيب  ؟ملاذا ،يعين أسباب النزول يقولون مرفوعة 
يعين تفسريه إن مل نقل أبنه مرفوع فإنه مقدام على  ،وال شك أن عمر الصحايب امللَهم ،ألنه عليه يتنزل القرآن

ع من و وإما أن يفسار ابملرف ،والتفسري إما أن يفسار القرآن ابلقرآن كما قال شيخ اإلسالم وغريه ،تفسري غريه
وإما أن يفسار مبا تعرفه العرب  ،مث التابعني ،وإما أن يفسار أبقوال الصحابة ،-عليه الصالة والسالم-قوله 

ووجدت عند أهل العلم يف تفاسريهم وأقواهلم من سلف األمة  ،وهناك أشياء للنظر فيها جمال ،من لغتها
ر القرآن برأيه بعيدً  ،وأئمتها فمن بعدهم  -ا كل البعد عن مقاصد الشرع وعن مراد هللاولكن ُوجد من يفسِّ 

وال  ،السيما عند املعاصرين وعند املبتدعة تفاسري ال يقبلها عقل ويوجد تفاسري يف ،يف كتابه -عز وجل
وذكران منها بعض املواضع اليت فسروا فيها وال يقبلها  ،وذكران بعضها يف مناسبات كثرية ،تستند إىل نقل

 عن متديِّ ن. عاقل فضالً 
 طالب: ...........

 ،َيكن أن يكون أخذه من أهل الكتابما فال، هو إذا نص الصحايب على أن سبب نزول هذه اآلية كذا 
 هذا املراد.
والسحر بعض  ،اجلبت أعم من السحر "والطاغوت الشيطان ،اجلبت السحر :-رضي هللا عنه- قال عمر

وتفاسري الصحابة فيها كثري من التفسري  ،والشيطان بعض أفراده ،وكذلك الطاغوت أعم من الشيطان ،أفراده
ويفسره غريه بشيء آخر مما يدخل ويندرج حتت  ،وقد يفسر عمر اجلبت ابلسحر ،تفسري ابملثال ،ابملثال

هِّ } :-جل وعال-وال يكون فيه تضاد كما يف قوله  ،فيكون اختالف تنوُّع ،هذا اللفظ نَْفسِّ ٌم ل ِّ ْنُهْم َظالِّ فَمِّ

ْنُهْم َسابٌِّق بِّاْلَخْيَراتِّ  دٌ َومِّ ْقتَصِّ ْنُهم مُّ ر املقتصد ابلذي أييت ابلفرائض وال بعضهم فسا  [32]سورة فاطر: {َومِّ
لكنه  ،واملقتصد الذي أييت هبا على وجهها ،والظامل لنفسه الذي خيل ابلصلوات أو يؤخرها عن وقتها ،يتنفال

  .والسابق ابخلريات الذي يضيف للفرائض النفل ،ال يتنفال
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 ،واملقتصد الذي خيرج الواجب فقط ،ره بعضهم الظامل لنفسه الذي خيل ابلزكاة فال خيرجها على وجههاوفسا 
  ..وهكذا ،ض عليهوالسابق ابخلريات الذي يتصداق ويتنفال ابلصدقات زايدة على ما افرُت  

  .وقل مثل هذا يف أشياء كثرية ،أفراد تندرج حتت اآلية ،لكنها أفراد ،ما فيها شيء ،هذه األقوال صحيحة
كما   ،كل ما جُتوز به احلد من معبود أو متبوع أو مطاع  ،حدهواألصل يف الطاغوت أنه كل ما جتاوز به املرء 

الشيطان  ةوذكر اإلمام اجملدد أن رؤوس الطواغيت مخس ..فإذا جتاوز احلد -رمحه هللا-قال شيخ اإلسالم 
بد من من عُ  خبالف نهم من ُعبد من دون هللا وهو راضٍ وذكر م رأسهم، الشيطان األكرب إبليس ،رأسهم

 .هذا ال يسمى طاغوت ،وأنكر أو علم ومل يرضَ  ،ال يعلمدون هللا وهو 
 :وعمر يقول ،الطواغيت كهان :قال جابر "الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان :وقال جابر"

  .مقتضى قول عمر أن الطواغيت الشياطني ،الطاغوت الشيطان
ين يف اجلاهلية يف كل حي يع "الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان يف كل حي واحد :قال جابر"

خيربون الناس عن املفقودات وغري ذلك مما ُعرف  ،واحد من هؤالء الكهان الذين يدعون معرفة ما يف الغيب
ولكن حكمهم معروف ضربة  ،به الكهان يف اجلاهلية ويوجدون على مر التاريخ بني املسلمني مع األسف

كهان كان ينزل عليهم الشيطان يف    ،ألن الذي يدعي معرفة علم الغيب يكفر ؛كهان  ،ابلسيف كما تقدم
  .كل حي واحد

 "«اجتنبوا السبع املوبقات» :قال -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن أيب هريرة "
وما هن؟ سألوه ما قال السبع املوبقات  ،اي رسول هللا :املهلكات قالوا «السبع املوبقات» ،اجتنبوا وابتعدوا

  .استفصلوا ليجتنبوها ،وسكتوا
ا وهو أن جتعل هلل ند  » :أي الذنب أعظم؟ قال "«الشرك ابهلل» :وما هن؟ قال ،اي رسول هللا :قالوا"

  .هذا الشرك «خلقك
وال يُتوصال إىل السحر وإىل خدمة  ،ألنه نوع من الشرك ؛وهو من عطف اخلاص على العام "«والسحر»"

  .فيكون شرًكا -جل وعال-الشياطني إال بتقدمي شيء مما ال جيوز صرفه إال هلل 
وال يزال املسلم يف فسحة من أمره حَت » ،من عظائم األمور "«وقتل النفس اليت حرم هللا إال ابحلق»"

وجاء يف آية النساء احلكم الشديد عليه حَت قال ابن عباس ويُذَكر عن أيب هريرة أنه ال  ،«يصيب دًما حراًما
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َم }وأما آية الفرقان  ،وأنه خُيلاد يف النار ،توبة له ِّ إِّلَها  آَخَر َوال يَْقتُلُوَن النَّْفَس الَّتِّي َحرَّ يَن ال يَْدُعوَن َمَع اَّللَّ َوالَّذِّ

ِّ وَ  ُ إِّالَّ بِّاْلَحق   {إِّالَّ َمن تَابَ ةِّ َويَْخلُْد فِّيهِّ ُمَهانا  يَُضاَعْف لَهُ اْلعَذَاُب يَْوَم اْلقِّيَامَ ْفعَْل ذَلَِّك يَْلَق أَثَاما  ال يَْزنُوَن َوَمن يَ اَّللَّ
وفتوى ابن عباس  ،وحُتَمل آية النساء على التغليظ والزجر ،فأثبتت اآلية له التوبة [70-68]سورة الفرقان:

ويرده ويكفه  ،ويريد أن يردعه ويزجره عن القتل ،أل ابن عباس وهو يريد أن يقتلحممولة على شخص س
  .عنه

 .."«وأكل الراب»"
 طالب: ...........

تقتصر  أمك واحد من املرجئة تذكر له مجيع النصوص يف الباب من نصوص الوعد والوعيد ءهو أنت لو جا
 على نصوص الوعيد؟
 طالب: ...........
من ابب  ،ابن عباس ما خيالف اجلمهور يف هذافال إو  ،وحممول على هذا ،املروي عنهعلى كل حال هذا 

 الزجر له.
وهو الزايدة يف الثمنيات ويف الربوايت الستة زايدة بعضها على بعض إذا  ،معروف :والراب "«وأكل الراب»"

، وهو التأخري أبن يدفع أحدمها يف احلال ويؤجل الثاين إذا كان من جنسه وصنفه ،احتد اجلنس أو النسأ
ويُبَعث كما قال مجع من  ،وحرب هلل ورسوله ،والراب من عظائم األمور ،ومنه راب النسيئةفمنه راب الفضل، 

بَا الَ يَقُوُموَن إِّالَّ َكَما يَقُو}جمنواًن  :أهل العلم يَن يَأُْكلُوَن الر ِّ َن اْلَمس ِّ الَّذِّ ي يَتََخبَُّطهُ الشَّْيَطاُن مِّ ]سورة  {ُم الَّذِّ
أعظم وجوه  ،ألنه أعظم وجوه االنتفاع ؛وُعربِّ  ابألكل ،أكل الراب .نسأل هللا العافية ،جمانني [275البقرة:

  .االنتفاع
ال جيد من  لكن يزيد شدة إذا كان مال يتيم ،أكل أموال الناس ابلباطل كله حمرام "«وأكل مال اليتيم»"

  .وجاءت فيه النصوص الكثرية ،ولذلك أكد على اليتيم ،يدافع عنه
 .إذا حضر الصف وحضر القتال توىل وفر هارابً  "«والتويل يوم الزحف»"
 ،قذف احملصنات الغافالت املؤمنات "«وقذف احملصنات الغافالت املؤمنات ،والتويل يوم الزحف»"

قذف احملصنة ُُيب ط عمل » الكن فيه كالمً  ،جاء يف حديث ،وجاء يف عداد املوبقات ،والقذف شأنه عظيم
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وما جاء  ،ويكفي ما جاء يف هذه اآلية ،لكن احلديث ضعيف ،وأمره عظيم ،نسأل هللا العافية «ستني سنة
َجْلدَة  َوال تَْقبَلُوا لَُهْم فَاْجلِّدُوُهْم ثََمانِّيَن }والقذف قذف احملصنات يرتتب عليه ثالثة أحكام هي  ،يف القرآن

قُونَ  فهل  ،فمن اتب استُثين ،إال الذين اتبوا ،ثالثة أحكام [4]سورة الن  ور: {َشَهادَة  أَبَدا  َوأُْولَئَِّك ُهُم اْلفَاسِّ
 ُيستثىن من األحكام كلها فال جُيَلد؟ 

 
 طالب: .......

واألخري اتفاق أنه يرتفع عنه وصف  ،ألنه حق آدمي ؛أنه ال بد أن جيلد ،ابالتفاق أنه ال يُعفى من اجللد
ألنه مرتدد بني  ؛فهل تقبل شهادته إذا اتب أو ال تقبل ،بقي قبول الشهادة ،بقي قبول الشهادة ،الفسق

ولذلك خيتلف أهل العلم يف قبول  ،والثاين يُعفى ويرتفع عنه الوصف ،أحدمها ال يُعفى ،أمرين متفق عليهما
 ،مع التأبيد [4]سورة الن  ور: {َوال تَْقبَلُوا لَُهْم َشَهادَة  أَبَدا  } :يقول -جل وعال-اتب وهللا شهادة القاذف إذا 

ألنه فسق بقذفه هذه  ،بسبب الفسق ؛ألن رد الشهادة ؛لكن من أهل العلم من يرى أنه تقبل شهادته
 وهو الشهادة. ،وإذا ارتفع الوصف ابلتوبة ارتفع ما ترتب عليه ،احملصنة

 طالب: ...........
وأُلِّ ف يف  ،هي إىل السبعني أقرب من السبع :ولذا قالوا ،جاء يف أحاديث أخرى ما ُوص ف أبنه كبرية

وذنوب كثرية  ، ويندرج حتت هذه احلدود معاصٍ ا خيتلفون فيهاووضعوا هلا حدودً  ،بلغت املئات ،الكبائر
بينما  ،النتشاره ووجوده ؛وقد يُ َنص على شيء ،ملكن هذه موبقات وعظائ ،َيكن أن يطلق عليها أهنا كبائر

 .وال ينص عليه ،قد ال ُيرص عليه ،لعدم وجوده ؛ما هو مثله أو قريب منه أو أعظم منه
وأما ما  ،ومنها ما ال يغفر كالشرك والسحر إذا وصل إىل مرتبة الكفر ،املقصود أن هذه السبع موبقات 

َ الَ يَْغفُِّر }ولكنها حتت املشيئة  ،بعدها فهي كبائر وأمر عظيم من عظائم األمور هذه األمور اخلمسة إِّنَّ اَّللَّ

 .«والسحر» :والشاهد من احلديث قوله [48]سورة النساء: {أَن يُْشَرَك بِّهِّ َويَْغفُِّر َما دُوَن ذَلَِّك لَِّمن يََشاءُ 
 لى أن السحر كفر؟ هل ُيستدل ابحلديث ع ..السحر

 طالب: ...........
 ؟ماذا
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 طالب: ...........
 وعطف عليه قتل النفس وليس بكفر.

 طالب: ...........
 يش؟تل النفس عطفه على السحر من ابب أوق

 طالب: ...........
ْن أََحدٍّ }على كل حال النصوص تدل على أنه  ،لعطفاب ةر هو األصل املغاي نعم َحتَّى يَقُوالَ إِّنََّما  َوَما يُعَل َِّمانِّ مِّ

وال َيكن أن يُتوصال إليه إال  ،وال شك أن السحر أمره عظيم [102]سورة البقرة: {نَْحُن فِّتْنَةٌ فاَلَ تَْكفُرْ 
  .هذا سحر العقد والتمائم ،بشرك

ُيرتدد يف احلكم عليها ابلكفر أو  ،وهناك سحر ابألدوية والتدخني وأمور أخرى وتعاويذ قد ختلو من الشرك
وبعض العلماء ال يفرِّ ق إذا   ،وشأنه خطري ،وعلى كل حال السحر كل ما يندرج حتته أمره عظيم ،ما دونه

  .كفر  ،فهو شرك اكان يسمى سحرً 
ند وع ،ألن تعلمه يتوصل به إىل تطبيقه ؛فال جيوز تعلمه وال تعليمه ،تعلُّم السحر حرام ،وتعلُّم السحر حرام

 لكنه.. ،الشافعية خيففون من شأنه
 طالب: ...........

 فإن وصف يف سحره ما يكفر به كفارانه وإال فال. ،هذا يف احلكم عليه
 طالب: ...........

 ى ومتائم وكالم ما يفهم وكذا.رقً 
 طالب: ...........

قد يبدأ آبية  ،على السامع كما يفعله بعضهم الكن إذا كان متويهً  ا،هو إذا كان يف اللفظ شرك يكون كفرً 
 ،وبعضهم يطلق الكفر على السحر ،وكله ضرر ،على كل حال كله خطر ،ويدخل فيها أشياء ،الكرسي

ل  لكنه خطر عظيم. ،وبعضهم يفصِّ 
 طالب: ...........

  .تعلُّمه إذا ترتب عليه النطق ابلكفر فهو كفر
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 -وهذا كالم ،وهذا نوع منه ،ألن العلم يف أصله شريف ؛مه قد ُُيَمدالرازي فيما مر علينا من كالمه أن تعل
والرازي متاهم يف  ،ضالل نسأل هللا العافية ،هو ما مر علينا يف األسبوع املاضي ،ضالل -نسأل هللا العافية

وألف كتابه إن صح نسبته إليه السر  ،ا فيما يتعلق ابلكواكب والنجومله كالم خطري جد   ،هذا الباب
 هو خطر.ف ،املكتوم

ويف بعض مصادر  ،جندب بن كعب املعروف جبندب اخلري "وعن جنُدب مرفوًعا" :-رمحه هللا-قال 
بل الصواب أنه من حديث جندب  ،ولكن هذا الكالم ليس بصحيح ،التخريج جندب بن عبد هللا الَبَجلي

  .اخلري
  .-صلى هللا عليه وسلم-النيب يعين إىل  "مرفوًعا"
الصحيح أنه  :رواه الرتمذي وقال :قال «ابلسيف ضربة  »أو  «ابلسيف هُ ضربُ  ،حد الساحر ضربه ابلسيف»"

 هل َيكن أن يقال مثل هذا ابلرأي؟  ،يعين على الصحايب جندب "موقوف
 طالب: .........

  .واملرفوع مضعاف ،وتصحيح املوقوف معروف عند أهل العلم ،احلدود كلها من عند هللا
أن اقتلوا كل  -رضي هللا تعاىل عنه-كتب عمر بن اخلطاب   :ويف صحيح البخاري عن جَبَالة بن عبدة قال"

فحكمه  ،فقتلنا ثالث سواحر "فقتلنا ثالث سواحر :قال" ،اقتلوا كل ساحر وساحرة "ساحر وساحرة
  .الثة من الصحابة جندب وعمر وحفصةحده القتل عن ث ،القتل
وكذلك صح عن  ،أهنا أمرت بقتل جارية هلا سحرهتا فُقتلت -رضي هللا عنها-وصح عن حفصة " :قال

  .حد الساحر ضربة ابلسيف :جندب اخلري الذي قال "جندب
أن الساحر  "-صلى هللا عليه وسلم-عن ثالثة من أصحاب النيب يعين صح  ،عن ثالثة :أمحداإلمام  قال"

  .عمر وحفصة وجندب ؛وهم من تقدام ذكرهم ،يُقَتل
  ":فيه مسائل" :-رمحه هللا-قال الشيخ 

ْن }تفسري آية البقرة  "تفسري آية البقرةيعين املسألة األوىل  :األوىل" َرةِّ مِّ َولَقَْد َعلُِّمواْ لََمنِّ اْشتََراهُ َما لَهُ فِّي اآلخِّ

يُن َعلَى ُمْلكِّ ُسلَْيَمانَ }اليت مطلعها  [102]سورة البقرة: {َخالَقٍّ  ]سورة  {َواتَّبَعُواْ َما تَتْلُواْ الشَّيَاطِّ
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ْن َخالَقٍّ }إىل آخرها  [102البقرة: َرةِّ مِّ يعين ما  [102]سورة البقرة: {َولَقَْد َعلُِّمواْ لََمنِّ اْشتََراهُ َما لَهُ فِّي اآلخِّ
  .وقد تقدم الكالم فيها ،له من نصيب

ْبتِّ َوالطَّاُغوتِّ } "تفسري آية النساء :الثانية" نُوَن بِّاْلجِّ يعين ويقولون كما تقدم  [51]سورة النساء: {يُْؤمِّ
يَن آَمنُواْ َسبِّيال  } َن الَّذِّ يَن َكفَُرواْ َهُؤالءِّ أَْهدَى مِّ لَّذِّ   .[51]سورة النساء: {لِّ
فاجلبت السحر والطاغوت  "والفرق بينهماتفسري اجلبت والطاغوت  تفسري اجلبت والطاغوت :الثالثة"

حر ال يكون إال عن فاجلبت ،وبينهما ارتباط ،الشيطان ال  ،وهو الشيطان ،طريق طاغوت الذي هو السِّ 
  .يكون إال عن طريق الشيطان

أن الطاغوت قد يكون من اجلن يف  "وقد يكون من اإلنس ،أن الطاغوت قد يكون من اجلن :الرابعة"
والتفسري الذي فسار الطواغيت أبهنم   ،وهو من اجلن ،الطاغوت الشيطان -رضي هللا عنه-تفسري عمر 

  .ين؟ من اإلنس من اإلنسأ وهؤالء من ،كهان كان ينزل عليهم الشيطان يف كل حي واحد  ،كهان
معرفة السبع  "ابلنهي"يعين املذكورة يف احلديث املخصوصة  "معرفة السبع املوبقات املخصوصة :اخلامسة"

  .ومنها السحر حمل الشاهد ابلباب ،املخصوصات ابلنهياملوبقات 
 ."أن الساحر يكفر :السادسة"

 طالب: ...........
نه ال يُقَتل إال إذا قَ َتل إ :وإذا قلنا بقول من يقول ،يكفر حده ردة :إذا قلنا ،يكفر ردة :مرتد إذا قلنا نعم،

هذا  ،وال يكفر إال إذا وصف يف سحره ما يكفر به ،ال يُقَتل إال إذا قتل بسحره ابسحره يكون قصاصً 
 خيتلف.

 طالب: ...........
 إذا سحر مسلًما فقد نقض عهده.

 طالب: ...........
  .كما أنه لو فجر مبسلمة فقد نقض عهده  ،ا فقد نقض عهدهإذا قتل مسلمً 

  ."أن الساحر يكفر :السادسة"
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 ؛أمره خفي قد يظهر توبة وهو غري صادق فيها ملاذا؟ ألن "يُقَتل وال يستتاب ،يُقَتل وال يستتاب :السابعة"
 خلفاء أمره.

 طالب: ...........
 أهنم استتابوا نعم، ال وهذا السبب أنه يعلن التوبة ويكذب.

 طالب: ...........
 .-صلى هللا عليه وسلم - عصران هو املنافق يف عصر النيبوالزنديق يف ،وهو املنافق ،مثل ما قالوا يف الزنديق

وجود هذا األمر يف املسلمني على عهد  "فكيف بعده ،وجود هذا يف املسلمني على عهد عمر :الثامنة"
واملالَحظ  ،ال أييت زمان إال والذي بعده شر منه ،وال أييت زمان إال والذي بعده شر منه ،فكيف بعده ،عمر

 ،وضررهم ابلغ ،حَت يف عصران هذا كْثرة متناهية -ال كثرهم هللا -على مر العصور أن السحرة يزدادون
فحصل له ما حصل من  ،ويزاول الدعوة ا،وطالب علم جيدً  ،وأعرف شخًصا كان من طالبنا يف اجلامعة

 ؟وأي ضرر أعظم من هذا ،ليقتل أوالده الصغار ؛ويف طريقه إىل بلده يقف مرارًا ،فرتك ذلك كله ،السحر
 .األوالد واوخيلِّ ص ،نسأل هللا العافية ،وُيضر من ُيضر من الناس ،وحتول أمهم دونه ،نسأل هللا العافية

وبعضهم  ،كم من إنسان حصل له بسبب السحر انتكاسة يف حياته وتغريُّ شديد  ،املقصود أن ضرره عظيم
 .. أمور ال َيكن حصرها وال واحلديث عنها يشيب الذوائب.،وبعضهم تعراض لوالديه ،ترك الصالة

 تفضال.
ْن َخالَقٍّ }هل يف اآلية  :يقول َرةِّ مِّ داللة على أن  [102]سورة البقرة: {َولَقَْد َعلُِّمواْ لََمنِّ اْشتََراهُ َما لَهُ فِّي اآلخِّ

 يكفر الكفر األكرب؟ لكي يسحر فالانً  ؛من يدفع املال للساحر
على خطر وهو  ،هو ُمق ر للكفر وساٍع إىل هذا الظلم العظيم الذي يقع على أخيه ،ال شك أنه ُمق ر للكفر

ا إذا أقره برضى نسأل هللا  ،والغالب أنه يرضى به مادام يدفع من ماله لوجوده من أقر الكفر كفر ،عظيم جد 
 العافية.

ن من هذه الشرور وسحر السحرة وضررهم؟ األذكار  ساحر ودفع له وجاء شخص إىل ،لكن ما الذي ُيصِّ 
من أجل أن يسحر هذه املرأة اليت  : هذا مبلغ مغرٍ للساحر وقال ، جاءليسحر امرأة خطبها ورفضت ؛ماالً 

 ،املسألة واقعية ،ما حصل شيء اانتظر أسبوعً  ا،أنظران أسبوعً  :الساحر أخذ املال وقال ،خطبها ورفضت



 497 

أنظران أسبوًعا اثلثًا  "حاول الساحر وعجز مث قال .وما حصل شيء ا،اثنيً  اأنظران أسبوعً  :فجاء إليه قال
واحلاصل أن السبب يف ذلك أهنا كانت مالزمة  ،عجزان ،وهللا عجزت :ملا مت األسبوع الثالث قال ،فأنظره

لكنه السحر املعقود  ،األمر انتهى على هذا وليت ،ء وأذكار النوم وأذكار النوملألذكار يف الصباح واملسا
ألن  ؛قصة واقعية ،احلة حصل ألخت هذا الرجل الذي طلب السحر من الساحر لتلك املرأةهلذه املرأة الص

 .فوجدوها فرصة ،الشياطني حتوم حول هذه البيوت ..هذه مفرِّ طة يف األذكار والسحر ُيوم حول
ا  د من فمن جرياهنم واح ،ولد دخل فيه جين ،والغريب أنه حينما يتكلم الشياطني خيربون أبشياء غريبة جد 

أنظرته ليقرأ آية الكرسي حَت الساعة الثانية  :فطلبوا منه أن يقرأ على هذا الولد فقال الشيطان ،طلبة العلم
مل يقربه »طيب الثانية عشرة هي حد لشيء؟ يعين ينتهي الليل فيها؟  ،مث بعد ذلك دخلت فيه ،عشرة

مادام ما قُرئت آية  ،وأما يف النفي يف عدم وجودها هو عرضة ،لكنه هذا يف اإلثبات ،«شيطان حَت يصبح
لكن  ،وهلا كتب خاصة ،مدوانة ومعروفة -وهلل احلمد-واألذكار  .يبنيِّ  لنا أمهية األذكار هالكرسي هذا كل

آخر وال ينام إال يف  ،فتجد اإلنسان يسهل عليه كثرة القيل والقال ،احلرمان ما له هناية ،احلرمان ال هناية له
 وحينئذٍ  ،ألنه أضاع عمره فيما ال ينفع ؛وال ينشط لصالة ركعة أو ركعتني أو ثالث أو أكثر من ذلك ،الليل

 .ال يُعان على ما ينفع
فالتفريط  ،وقد ينامون عن صالة الصبح ،من الشباب يف اسرتاحات يسهرون إىل الصبح احنن جند كثريً  

ألهنم فراطوا يف األسباب اليت تقيهم  ؛والشياطني تسلطت على بين آدم وعلى املسلمني ،وهو كثري ،موجود
فتجد األذكار وقراءة القرآن والدعاء ِبخالص قليل إن وجد  ،وأتوا ابملوانع اليت متنع من دخوهلم فيهم ،منهم

 ،نشغلوا ابآلالت والقنواتملاذا؟ ألهنم ا ،وإن كانوا مسلمني ،بعض الناس ال يعرفونه أصالً  ،عند بعض الناس
وبعض الناس يقتنون   ،وجتد الصور يف كل مكان ،وال عندهم من يذكرهم أبمهية هذه األمور ،ما فيه وقت

والطاوالت والكراسي َيكن  ،حَت األواين فيها صور والصور يف كل زاوية.. ما دخلنا مكاانً  ،يف بيوهتم كالابً 
 ذا؟! الفائدة من ه ما ،ألف صورة يف مكان واحد

 ،معروف هذا ،َمن يدخل؟ الشياطنيفإذا ما دخلت املالئكة  ،كلب وال صورة  ..فيه بيًتا واملالئكة ال تدخل
 وهللا املستعان.

 الشيخ يرى أن كل أنواع السحر كفر؟ ،أحسن هللا إليك اي شيخطالب: 
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 مقتضى كالمه أن السحر كفر بدون تفصيل.
 طالب: ...........

جل -فرق بني شخص يشرك ويقدِّ م للشيطان ما ال جيوز صرفه إال هلل  :لكن من فراق يقول ،ما فرقت األدلة
 وبني من نفث ومتتم ودخان وجاء أبمور جتلب الشياطني من غري أن يتلفظ بشرك. ،-وعال

 طالب: ...........
كتب جداول فيها فيه طالسم توَجد يف كثري من ال ،الطالسم هإذا ُوجد مثل هذ :قالوا ،هم يتصورون هذا

ويوَجد يف حياة احليوان   ،وألفاظ هي عبارة عن أمساء شياطني ،أحرف مقلوبة وأحرف عرضية وأحرف طويلة
والسيوطي  ،الدمريي من فقهاء الشافعية مع األسف أنه قد يوجد عند السفااريين شيء من هذاكثري، و 

ويوضع حتت  ،ويوضع كذا ،ويعلاق على الطفل كذا ،وفالن وفالن من أهل العلم توَجد هذه الطالسم ،بكثرة
 ،ا من أخبارها وطرائفهاويذكر شيئً  ،فيذكر احليواانت ،ويف حياة احليوان خواص احليواانت ،وسادته كذا

وهو من أنفع  ،مث يذكر احلكم الشرعي هل تؤكل أو ال تؤكل ،وكل ما يتعلق هبا ،وقصص ،ويطيل يف ذلك
 ،مث يذكر خواص هذا احليوان رأسه إذا ُوضع حتت وسادة كذا صار كذا ،كمالكتب يف هذا الباب يف احل

فما  ،هذا شرك ،هذا الشرك ،إذا دخن به كذا هوشعر  ،وأذنه إذا قطعت وحطت يف كذا وضعت يف كذا
اريين على قلة وجدته يف موضع والسفا  ،أدري كيف ُيصل هذا من فقهاء مثل الدمريي من فقهاء الشافعية

 .وهو من فقهاء احلنابلة ،أو موضعني
جيل جيده يف بلده من غري نكري ومن غري ويوَجد  ،وبعضهم يتوارث ،وبعضهم يتساهل فيه ،فاألمر خطري 

يف  مكتوابً شيًئا  أو اإذا مرض الطفل أو شيء علقوا عليه حرزً التمائم تُعلاق و وإىل وقت قريب  ،روياة وكذا
كل هذا خطر على   ،ويُعلاق على الطفل ،وخميط عليه يف غالف من جلد ،هللا أعلم ما هو مكتوب ،داخله

 العقيدة.
 طالب: ...........

 من هذا أنه ما يقدم للشياطني وخيدمونه. شيًئاما نعرف  حننهذا مفصال 
 طالب: ...........

 ا سحرك.صف لن :فالصحابة ما فرقوا إال عند الشافعي الذي يقول ،إذا انطبق عليه الوصف أنه ساحر
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 طالب: .. فك السحر ابلسحر..
 ،لكن استفاض عند الناس أن بعض البلدان يكثر فيها السحر بكثرة ،ابلنشرة يف ابب النشرة ءيجيس

ورأينا بعض كبار السن من عوام  ،يكثر ويقال.. ،ويقال يف كذا ،يف املغرب :ويقال ،يف إندونيسيا :يقال
 املصريني وغريهم قد يقعون يف شيء من هذا.

 طالب: ...........
 النصارى؟ لكن عامة الناس.. مع اجلهل مع اجلهل..

 طالب: ...........
 ..تراه هذا الذي

 طالب: ...........
فإقامة احلد  ،الرجوع إليه وأهنا أقامت احلد من دون ،أخذ عليها -رضي هللا عنه-، غضب عليها عثمان نعم

 ال شك أنه من اختصاص ويل األمر.
 طالب: ...........

فليجلدها احلد وال يثرِّ ب  ،إذا زنت أحدكم فتبني زانها فليقم عليها احلد وال يثرِّ ب»السيد على.. يقيمها 
فليجلدها احلد وال يثرِّ ب مث إذا زنت فليجلدها احلد وال يثرِّ ب  ..مث إذا زنت فليقم عليها احلد ،عليها
وجد على  -رضي هللا عنه-لكن القتل عثمان  ،فالسيِّ د له سلطة «فريمث إذا زنت فليبعها ولو بض ..عليها

 حفصة.
 طالب: ...........

وفيه ما يلتبس ابلسحر وليس بسحر  ،لكن يسمونه بغري امسه ،ويُنَشر على املأل موجود السحر املشكلة أن
  .وقطع دابر ما يشوِّ ش على املسلمني ،لكن جيب منعه كله ،من خفة واحرتاف كما يقولون

مث  ،يغرز اإلبرة يف األرض مث يرمي الثانية فتدخل يف جوفها ..خليفة من اخللفاء جيء له بشخص يرمي
 ذا؟! هيصري  ذاما ،إىل مائة إبرة ،يرمي الثالثة فتدخل يف جوف الثانية

 طالب: سحر
 خفة؟ أمسحر 
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 طالب: ...........
يعطى مائة درهم؟ ألن  ملَ  ،أعطوه مائة درهم واجلدوه مائة جلدة ؟لكن ماذا قال اخلليفة ،هو حمتم ل نعم،

ة جلدة يف إضاعة هذا التميز هبذا لكن جيلد مائ ،وَُيك ن أن يستفاد منه يف أمور أخرى ،عنده نوع متيُّز
 العبث.

 طالب: ...........
عبد  تقول اي أاب فماعليه  اومتعارفً  عاداي   اإن كان سببً  ،وهللا أعلم حبقيقة احلال ،هنم أيكلون اجلنإ :يقولون

سبب  ،وأن اجلن ينفرون منه فهو سبب عادي ،عليه اومتعارفً  عاداي   اسببً الرمحن؟ ما عندك ذيب؟ إن كان 
 فهو شرك. ،خفيفيه شيء و وإن كان ال،  ،من األسباب

 طالب: ...........
 أن.. ايذكرون قصصً 

 طالب: ...........
إذا  :على كل حال مثل ما قلنا ،ك ذئب وأكله وما أدري..! يذكرون مثل هذاءوجا ،جين يسبح يف بركة

 وإال فهو من الشرك التعلُّق بغري هللا. ،فاألسباب معروفة ،ثبت أبنه سبب مطرد عادي واطرد
 ...........طالب: 
 ما فيه شيء. ،نفثت يف املاء والكتابة وغسلها.. مثل النفث حكمها حكم النفث -رضي هللا عنها-عائشة 

 طالب: ...........
 يدريك؟ ما

 طالب: ...........
 أنت؟ رأيت جن ا؟ اجن   رأيت اأنت كذ

 طالب: ...........
 أنت أنت جرابت؟ ترقي أنت؟ 

 طالب: ...........
 هللا عليك، وُجرِّ بت ابإلصابة! ما شاء
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 طالب: ...........
 نعوذ ابهلل من حاهلم. ،هللا يعافينا وإايكم من الشرور
من ....  اقرأ يف اليوم مخسة عشر جزءً كانت ت  ،ما يقرهبا... كانت صاحلة طالب: ... مسحورة وزوجها

 ........-عز وجل-اها هللا البقرة... أسبوع حَت رأت أن سبع شياطني.. سبع كالب سوداء حترتق فشف
 احلمد هلل. ،احلمد هلل

 طالب: القرآن..
فَاءٌ } َن اْلقُْرآنِّ َما ُهَو شِّ ُل مِّ فَاءٌ } [82]سورة اإلسراء: {َونُنَز ِّ يَن آَمنُوا ُهد ى َوشِّ لَّذِّ ]سورة  {قُْل ُهَو لِّ

 .[44فصلت:
 برامج التلفاز من برامج أطفال وغريها. -أحسن هللا إليك-اآلن اي شيخ  ،أحسن هللا إليكطالب: 
 يش؟برامج أ

رسوم و يسموهنا تعرض برامج األطفال.. صور  ماذا.. يف قناة إسالمية ما أدري برامج أطفال اليتطالب: 
 ...؟هل تعتربهذي متحركة 

 ما فيه شك.فإذا كانت فيها مضاهاة خللق هللا 
 ما تدخل املالئكة البيت؟ ،الصورة حقيقية اي شيخ تطالب: حَت إذا كان

 ؟صورة حقيقية كيف
 طالب: يف التلفاز..

 صورة.
 طالب: ...........

 صورة ما هي حقيقية.
 طالب: الصورة الواقعية اي شيخ..

 صورة الشيخ فالن أو صورة األمري فالن هذه صور أو هو نفسه؟ 
 طالب: ...........
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: إذا طفا قلت .صوريت ، ما هيأان إذا طلعت ابلتلفزيون هذا أان :صورته؟ واحد من املشايخ يقول أمهو 
 ين تروح؟!الكهرب أ

 ذكرت قلت الشافعية يف السحر.. ،طالب: اي شيخ
 يتساهلون.. نعم

 طالب: ...........
 ؟ماذا

 طالب: ...........
  قد يكون فيها السحر أو..طالب: بعض هذه الكتب اليت

 وكتب الطب بعد فيها أكثر. ،لرمحة للسيوطي فيه سحرا ،وهللا ال بد أن ُيذار منها
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 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه  ،احلمد هلل رب العاملني ،بسم هللا الرمحن الرحيم

 أمجعني.
 اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعني برمحتك اي أرحم الرامحني.

 :-تعاىل رمحه هللا-قال اإلمام اجملدد 
 ابب بيان شيء من أنواح السحر."

حدثنا قَطن بن  :حدثنا عوف عن حيان بن العالء قال :حدثنا حممد بن جعفر قال :-رمحه هللا-قال أمحد 
 قُ َبيصة."
 قَب يصة.

 أيب قبيصة؟ ،أحسن هللا إليك ،أيب
 َقَطن بن قَب يصة.

إن العيافة والطرق والطرية من » :قال -صلى هللا عليه وسلم-"حدثنا قَطن بن قَب يصة عن أبيه أنه مسع النيب 
 ،رنة الشيطان :واجلبت قال احلسن ،اخلط خيط ابألرض :والطرق ،العيافة زجر الطري :قال عوف «اجلبت

  .إسناده جيِّ د
 .وأليب داود والنسائي وابن حبان يف صحيحه املسند منه

من اقتبس شعبة من » :-صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا  :قال -رضي هللا عنهما-وعن ابن عباس  
وللنسائي من حديث أيب  ،رواه أبو داود وإسناده صحيح «النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد

ا ومن تعلاق شيئً  ،ومن سحر فقد أشرك ،من عقد عقدة مث نفث فيها فقد سحر :-رضي هللا عنه-هريرة 
أال هل أنبئكم » :قال -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-مسعود  وعن ابن .وُك ل إليه

 .."«ما العضاة؟
 ما الَعْضُه..

 أحسن هللا إليك.
 -رضي هللا عنهما -، وهلما عن ابن عمررواه مسلم «أال أنبئكم ما الَعْضُه؟ هي النميمة القالة بني الناس»"

  .«اإن من البيان لسحرً » :قال -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا 
  :فيه مسائل
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  .أن العيافة والطرق والطرية من اجلبت :األوىل
  .تفسري العيافة والطرق :الثانية
  .أن علم النجوم من أنواع السحر :الثالثة
  .العقد مع النفث من ذلك :الرابعة

  ..أن النميمة من ذلك :اخلامسة
 أن من ذلك بعض الفصاحة.." :السادسة

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
 وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني. ،احلمد رب العاملني

 أما بعد،
سبق الكالم عن السحر يف  "ابُب بيان شيء من أنواع السحر"ابب  أو  :تعاىل -رمحه هللا-فيقول املؤلف 

والباب الذي يليه كذلك متعلِّ ق به من النشرة  ،ومن متعلقات هذا الباب بيان شيء من أنواعه ،ابب مفرد
وطهر بالد املسلمني من السحر  ،وقاان هللا شره وإخواننا املسلمني ،كلها من متعلقات ابب السحر  ،وغريها

  .والسحرة
  ،وابملثال يتضح املقال ،ألن هذه جمرد أمثلة ُتذَكر تبنيِّ  معناه وحقيقته "ابب بيان شيء من أنواع السحر"

ليبني السحر  ؛جاء هبذا الباب -رمحه هللا-فالشيخ  ،كثري من القواعد النظرية ال تتضح إال بذكر األمثلة
ألن  ؛بيان أنواع السحر :من أنواع السحر ومل يقل :وقال ،الذي تقدم الكالم فيه من خالل بعض أمثلته

والطرق والوسائل اليت يستعملها السحرة مع الشياطني ال  ،امفرداهتا كثرية جد   ،األنواع ال َيكن حصرها
  .هافذكر أمثلة يستدل هبا على ما عدا ،تكاد حتصر

وهو ابن  "حدثنا عوف" :قال ،املعروف بغُنَدر "حدثنا حممد بن جعفر" :-رمحه هللا- "أمحد"اإلمام  "قال"
أنه "خمارق صحايب  بنقبيصة  "ن بن قبيصة عن أبيهطحدثنا قَ " :" قالعن حيان بن العالء" ،مجيلة األعرايب

أيب هذا املرفوع خمراج عند  "«إن العيافة والطرق والطرية من اجلبت» :قال -صلى هللا عليه وسلم-مسع النيب 
وأليب " :قال ،خبالف املوقوف من كالم عوف األعرايب الذي سيأيت داود والنسائي وابن حبان يف صحيحه

  .د إسناد اخلرب بكامله مبا فيهجوا  -رمحه هللا-والشيخ  "داود والنسائي وابن حبان يف صحيحه املسند منه
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قال الشيخ  "رنة الشيطان :واجلبت قال احلسن ،والطرق اخلط خيط ابألرض ،العيافة زجر الطري :قال عوف"
 وإن كان يقصر عن الصحيح قليالً  ،فهو يف مرتبة فوق احلسن ،جيد :وإذا قال العلماء ،"إسناده جيد"

فهو مبعىن صحيح إال أن عدول اجلهبذ اإلمام  ،جيد :إذا قال العلماء :وقال احلافظ ابن حجر ،عندهم
  .ًئا، لكن فيه شيا غري مؤثِّ رالنقااد اخلبري عن صحيح إىل جيد يدل على أن فيه شيئً 

 :قال أمحد"هذا حديث جيد حسن يعين يف مقام حسن صحيح  :وجاء يف جامع الرتمذي يف ثالثة مواضع
حدثنا قَطن بن قَب يصة عن أبيه أنه مسع  :عن حيان بن العالء قالحدثنا عوف  :حدثنا حممد بن جعفر قال

عوف بن أيب مجيلة  ،وهو من رواة احلديث ،فسرها عوف "«إن العيافة» :قال -صلى هللا عليه وسلم-النيب 
وهذا نوع من  ،ومن ردته الطرَية فقد أشرك ،وما يُعَرف ابلتطري ،هنا زجر الطري من أجل التشاؤم والتفاؤلأب

يؤثر فيك أيها العاقل؟!  ا أو مشاالً ما الذي عند هذا الطائر حينما يذهب َيينً  ،العيافة زجر الطري ،الشرك
لكن أنت أيها العاقل تنظر إىل  ،إىل هذه اجلهة -جل وعال-سريه هللا  أوالً  !مشاالً  أوا طائر سواء طار َيينً 

فالطرية ما أمضاك  ،وهذا جيعلك متضي ،فيه شيءو إال  اَيينً  ذهبما  :هذا الطائر الذي ال عقل له وتقول
 ،فقد تطريت إىل جهة الشمال فردك عن شغلك أو طريقك ذهبوإذا  ،فإذا مضيت فأنت متطريِّ   ،أو ردك

  .والطرية شرك
السيما  شوال مثالً  ،يتشاءمون ببعض األشهر ،العرب يتشاءمون ببعض الطيور كاهلامة "زجر الطري :العيافة"

 ،ودخل يب يف شوال ،يف شوال -صلى هللا عليه وسلم-تزوجين رسول هللا  :ولذا قالت عائشة ،يف النكاح
 .لرد هذا االعتقاد الفاسد ؟فأي نسائه أحظى عنده مين

والعرب يتشاءمون هبا كما  ،تنعاهم ،هذه تنعى أهل البيت :اهلامة إذا وقفت على بيت أو حول بيت قالوا 
  ..ال طرية ال هامة وال طرية.. ال.. ال عدوى ..ال هامة :ولذا جاء ،أهنم يتشاءمون بشهر صفر

والعرب يعين وإن كان  ،جاء نفيها ابحلديث الصحيح «ال عدوى وال هامة وال طرية وال صفر»احلديث 
وملا قيل  ،ال توفيق هلافد بزمام الشرع من الكتاب والسنة مل تنق لكن العقول إذا ،وعندهم فطنة ،لديهم ذكاء

يعين  «أخذها ابريها» :فإذا جعنا أكلناها؟ قال ؟أين عقولنا ملا كنا نعبد التمرة :-عليه الصالة والسالم-له 
أين  ،يعين من أذكياء العامَل وعباقرة الدنيا بعض رؤوس املبتدعة ،وإن كانوا من أعقل الناس ،هم عقولما عند

وال فوق وال حتت؟! هذا يقوله  ،وال مشااًل  اوال َيينً  ،إن هللا ال داخل العامَل وال خارجه :عقله حينما يقول
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لكن   ،ا ال يقوله اجملاننيوقالوا كالمً  ،لكن عنده وعند أتباعه أنه من أذكى الناس .عاقل؟! ما يقوله عاقل
  .وال عصمة إال ملن اعتصم بكتاب هللا ،وال توفيق إال ابهلل ،أخذها ابريها :كما قال

 ،خيطون يف األرض ويستدلون هبا على أشياء من الغيبيات "والطرق اخلط خيط ابألرض ،العيافة زجر الطري"
 ،من الشياطني إذا اقرتنت أو إذا افرتقت هذه اخلطوط يستدلون هبا على أمور اقد يستدعون هبا أحدً أو 

وقد يستعينون هبا على شياطني أو جن كما هو شأن الطالسم اليت يكتبوهنا خيطوهنا  ،يرتبون عليها أعمااًل 
  .على الورق مثل خطهم على األرض

فمن وافق خطه خط  ،ا من األنبياء كان خيطديث الصحيح أن نبي  جاء يف احل "والطرق اخلط خُيَط ابألرض"
 ،اخلط ممنوع :ن أصيب؟ نقولخطط إىل أ: أان أجرب ألكن قد يقول قائل ،؟ أصابماذاذلك النيب صار 

لكن  ،نص صحيح تعرف به أو عمل متوارث متواتر عن ذلك النيب أنك توافق خطه ال أبس لكن عندك
  .مستحيل ،ما َيكن ؟من أين لك

كما قال الشيخ وحسنه مجع   "إسناده جيد ،رنة الشيطان :واجلبت قال احلسن ،والطرق اخلط خيط ابألرض"
وهو خمرج عند أيب داود ومل يتعقبه بشيء فهو صاحل  ،شيخ اإلسالم ابن تيمية وغريه من العلماء ،من األئمة

وإن كان عنده  ،يحه وقد اشرتط الصحةوابن حبان يف صح ،والنسائي من أشد الناس يف األسانيد ،عنده
 .شيء من اإلخالل بشرطه املسند منه

هذا الذي عند  «إن العيافة والطرق والطرية من اجلبت» "أخرج أبو داود والنسائي وابن حبان املسند منه" 
 معناه؟  مااملسَند  ،أيب داود والنسائي وابن حبان والتفسري عند اإلمام أمحد يف مسنده

 ............طالب: 
 هنا هنا أريد هنا.

 طالب: ............
ـــــــــل ص  ـــــــــد و  ـــــــــوع أو مـــــــــا ق  المســـــــــند المرف

 
 ............................. 

ويف هذا  ،أيب داود والنسائي وابن حبان خبالف املوقوففمثل هذا يعين املرفوع منه عند  ،هنا املرفوعهو و  
ل ،يقابل املوقوف واملقطوع املسند منه ويف هذا اإلطالق يقابل  ،وقد يطلق ويراد به املتصل أو ما قد ُوص 

  .أسنده فالن وأرسله فالن ،املرسل
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عن عمر وغريه أنه  يعين جاء تفسري اجلبت فيما تقدم "إسناده جيد .رنة الشيطان :واجلبت قال احلسن"
يف بعض نسخ  ،وهو يف بعض املصادر األصلية ،رنة الشيطان ،رنة الشيطان :وهنا قال ،أنه السحر ،السحر

واخلالف قدمي يف اللفظة بني  ،رنة الشيطان :وهنا قال ،إنه الشيطان ،إنه الشيطان :اإلمام أمحد والبيهقي
 .ليس حبادث وال طارئ وال من اختالف النسخ ،الرواة

 :جاء يف ابب بيان شيء من أنواع السحر واجلبت قال احلسن :وإمنا جاء بعض اإلخوان هبذه الكتابة يقول 
لكن الذي يف مسند أمحد والسنن الكربى  ،هكذا وقع يف كتاب التوحيد وشروحه املتقدمة ،رنة الشيطان

لمسند أشارت يف احلاشية إىل إال أن طبعة املكنز ل :قال ،إنه الشيطان :قال احلسن :للبيهقي واآلداب له
وكذلك يف جامع املسانيد أبخلص  ،وقوع لفظ رنة الشيطان يف نسختني خطيتني إحدامها من القرن السادس

 ،"إنه الشيطان"ويف سائر النسخ  :قالوا ،وجامع املسانيد والتفسري كليهما البن كثري ،األسانيد البن اجلوزي
أما طبعة الرسالة  ،"إنه الشيطان"وزي وجامع املسانيد البن كثري لكن املطبوع يف جامع املسانيد البن اجل

وأما تفسري ابن كثري فقد أثبتت طبعة دار الرتاث  ،للمسند فلم تشر إىل اختالف النسخ يف هذه اللفظة
ة ظفلكنهم أثبتوا ل ،" يف األصلرنة الشيطان"وأشارت طبعة الشعب إىل وقوع لفظة  ،"رنة الشيطان" :بلفظ

وكذلك أشارت طبعة أوالد الشيخ إىل وقوع اللفظ األول يف إحدى  ،ابلرجوع إىل املسند ،"لشيطانإنه ا"
 ،أما بقية طبعات التفسري اليت اطلعت عليها فأثبتت اللفظ الثاين من غري إشارة إىل اختالف النسخ ،النسخ

 .وكذلك وقع اللفظ األول يف مطبوع اآلداب الشرعية البن مفلح
ألن  ؛يعين من اآلداب الشرعية ،نقل احلديث منه -رمحه هللا-والظاهر أن اإلمام حممد بن عبد الوهاب  

كتاب اآلداب الشرعية كتاب معتَمد عند   ،عزو احلديث واحلكم على إسناده فيه مطاب ق ملا يف كتاب التوحيد
وشروح  ،وهو كتاب نفيس ،وجد يف غريهوفيه من األحكام واآلداب ما ال ي ،ويتدارسونه ،ويتوارثونه ،احلنابلة

 التوحيد مملوءة من النقول عنه.
 طالب: ............

 مأخوذ من اآلداب حبروفه.
 طالب: ............

 املقصود أنه أخذها وتبناها فتُنَسب إليه.
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إال أنه سقط من مطبوع اآلداب  ،ألن عزو احلديث واحلكم على إسناده فيه مطابق ملا يف كتاب التوحيد
وأليب داود والنسائي يف املسند  .إسناد جيد"فصار فيه الكالم هكذا  ،الشرعية العزو إىل صحيح ابن حبان

 اعتمد عليها َيكن أن اليت ،والطبعة ليست ،كذا يقول بني املعقوفتني كأنه يعين خطأ يف األصل  :يقول "منه
  .هي غري حمقاقة طبعة امللك عبد العزيز طبعة املنار

حدثنا حممد بن جعفر  :حدثنا ابن بشار قال :وروى أبو داود تفسري اجلبت من كالم عوف فقال :يقول
 :ما قال ،من الشيطان ،واجلبت من الشيطان ،والطرق اخلط خيط يف األرض ،العيافة زجر الطري :قال عوف

  .أو رنة الشيطان ،إنه الشيطان
حديث مرفوع رواه ابن أيب شيبة والرتمذي وحسنه من طريق ابن أيب ليلى عن  وقد ورد ذكر رنة الشيطان يف

إمنا هنيت عن الناوح » :يف قصة موت ابنه إبراهيم أنه قال -صلى هللا عليه وسلم-عطاء عن جابر عن النيب 
وجوه  وصوت عند مصيبة مخش   ،صوت عند نعمة هلو ولعب ومزامري شيطان ؛عن صوتني أمحقني فاجرين
عليه الصالة -ه تدمعان ؛ ألن عينيرمحة يعين البكاء على الصيب «إمنا هذه رمحة ،وشق جيوب ورنة الشيطان

وقد اختصره  ،هذا لفظ ابن أيب شيبة «ومن ال يَرحم ال يُرحم ،إمنا هذه رمحة»ملا مات إبراهيم  -والسالم
 فتح اجمليد. ووردت فيها آاثر ذكرها الشيخ عبد الرمحن بن حسن يف ،الرتمذي

 معكم فتح اجمليد؟ فتح اجمليد موجود؟ 
 طالب: ............

. من أجلعطها الشيخ إبراهيم أ فيها الشيطان رن أربع رانت.. نرى األخبار اليتمعك؟   املكربِّ 
ذكر إبراهيم بن حممد بن مفلح أن يف تفسري بقي بن خملد أن إبليس  :قلت ،رنة الشيطان :قال احلسن :قوله

ورنة  ،-صلى هللا عليه وسلم -، ورنة حني ولد رسول هللاورنة حني أهبط ،عنرنة حني لُ  ؛رانت عرن أرب
 ،ملا لعن هللا تعاىل إبليس تغريت صورته عن صورة املالئكة :قال سعيد بن جبري .حني نزلت فاحتة الكتاب

وعن سعيد بن جبري عن ابن عباس  ،رواه ابن أيب حامت ،فكل رنة منها يف الدنيا إىل يوم القيامة ،نةورن ر 
رواه احلافظ  .مكة رن إبليس رنة اجتمعت إليه جنوده -صلى هللا عليه وسلم -: ملا فتح رسول هللاقال

 .الضياء يف املختارة
 انتهى. .-تعاىل رمحه هللا-وهبذا يظهر معىن قول احلسن  ،وقد رن يرن رنيًنا ،الصوت :الرنني 
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ف من إنه كما قالوا يف احلديث الصحيح يف البخاري إنه مصحِّ  :ما يقال ،املقصود أن اللفظ له أصل
يف بعض الرواايت من  «إنه اإلَيان حب األنصار»يف بعض النسخ  ،«آية اإلَيان حب األنصار» :وغريه

يعين  «آية اإلَيان حب األنصار»واحلديث الصحيح أصله  ،«اإلَيان حب األنصارإنه »رواايت الصحيح 
 مثل ما عندان ا أحياانً ويكون قدَيً  ،فلتقارب اللفظني يف الصورة ُيصل الوهم ،عالمة اإلَيان حب األنصار

 ومثل ما يف حديث البخاري.
 طالب: ............

 والشيطان ما يرن؟
 طالب: ............

 خالص.
 طالب: ............

 املانع؟  ما ؟املانع ما ،سحر يرن بسحر نعم
 ،«صدقك وهو كذوب» :أيب هريرةكل ما منه شر اللهم إال إذا كان يف حديث   ،كل ما من الشيطان شر

 أن يقرأ آية الكرسي لُيحَفظ هبا. ملا علمه
من » -صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا  :قال -رضي هللا عنهما-وعن ابن عباس " :-رمحه هللا-قال 

  ."رواه أبو داود وإسناده صحيح ،«اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد
واالقتباس من النار األخذ  ،واالقتباس من الكتاب األخذ منه ،اقتبس يعين أخذ ،يعين أخذ «من اقتبس»

 ومنه جذوة املقتبس. ،منها
 ............طالب: 

من اقتبس » ،اقتبست من كذا أخذت منه ،املقصود أن االقتباس أصله األخذ من الشيء ،أو بشهاب قبس
لكن  ،اولن يستطيع أن أيخذ من النجوم شيئً  ،يعين من علم النجوم «من النجوم» ايعين قطعة وجزءً  «شعبة

النجوم  «د اقتبس شعبة من السحرفق»الذي يسمى التنجيم  ،أيخذ من علم النجوم الذي يسمى التنجيم
ومنها  ،[5]سورة امللك: {َولَقَْد َزيَّنَّا السََّماَء الدُّْنيَا بَِّمَصابِّيحَ }منها أهنا زينة للسماء  ،خلقت ألمور انفعة

 هداية للسالكني.
ـــــــــة الســـــــــاري إذا غـــــــــاب نجمـــــــــه ـــــــــا خيب  في

 
 ................................ 
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ـــــــــة الســـــــــاري إذا غـــــــــاب نجمـــــــــه ـــــــــا خيب  في
 

 ويــــــــا لوعــــــــة الصــــــــادي إذا جــــــــف مــــــــاطر 
 ،مدركينها أنتم كلكم ،يعرفها أحد؟ ما تعرفوهنا اي إخوان؟ ما ابلعهد من ق َدم قريب ،هذا البيت من مرثية 

 .اهأنتم أدركتمو لكن  ،وهللا ما أقدر أقول كلكم
 طالب: ............

وقائلها من علماء البلد أيًضا ُيتاج  ،من علماء البالد ،مرثية لواحد من العلماء ،هذا يتعلق أبهل العلم لكن
رحم هللا  ،شيخه الشيخ عبد هللا بن محيدهذه مرثية الشيخ حممد السبيِّ ل يف  ،ما حنتاج أمأننا نذكرهم 

 اجلميع.
 .هذه ثالثة أمور ،وهذا الثالث وزينة للسماء ،ورجوم للشياطني ،هداية للسالكني والسائرين يهتدون هبا :قلنا

احلكم اليت من أجلها وجدت النجوم هذه األمور  ،ما فيه إال هذه الثالثة «من اقتبس شعبة من النجوم» 
هذا فيف احلوادث األرضية  اا يف الكون أو أن هلا أثرً هلا أتثريً لكن من استعملها يف غري ذلك وظن أن  ،الثالثة

وله علوم له كتب ومؤلفات يستدلون هبا على احلوادث األرضية مبجرد  ،وهو نوع من السحر ،الشرك بعينه
  .بل هو نوع من السحر يلبِّ سون به على الناس ،وكل هذا ال أصل له ،اقرتان كذا مع كذا

اإلَيان بضع  ،الشعبة القطعة من الشيء واجلزء «النجوم فقد اقتبس شعبة من السحرمن اقتبس شعبة من »
]سورة  {َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُوبا  َوقَبَائِّلَ } ،أجزاؤه وفروعه :شعب اإلَيان ،وسبعون أو بضع وستون شعبة

شعبة  «فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد» ،أجزاء من األصل تتفرع عن هذا األصل [13احلجرات:
 ن من السحر وهكذا.ان عندك شعبت، شعبتاعندك شعبة من السحر

 طالب: ............
 ال ال، هذا رجم ابلغيب هذا رجم ابلغيب.

 طالب: ............
 وهذا ضرب من هذا النوع املذكور. ،هذا رجم ابلغيب

 طالب: ............
على كل حال  ،ا القيافة موجودة وليست كثريةوأيضً  ،اندرة ،لكن ما هي كثرية يف الناس ،الفراسة توجد

ال ال َينع أن يكون املؤمن الصاحل الصادق عنده فراسة وقد تصدق إالتوسع يف هذا الباب غري مرضي و 
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 ،قريب من الكهانةيقول همه الذي ما يف ..يعين عملهم قريب من من ،والقافة الذين ينظرون اآلاثر ،فراسته
  .لكن هذا شيء وذاك شيء ،ان واخلربة يتبني له ما ال يتبني لغريهبعض من يزاول العالج مع املر 

وعلى كل حال احلديث مصحاح عند أهل العلم وال إشكال  ،رواه أبو داود وإسناده صحيح «زاد ما زاد»
 فيه.

 طالب: ............
 واألصل أنه ضعيف. ،بعضهم ُيسنه ،معروف هذا «اتقوا فراسة املؤمن»

 ............طالب: 
 تصرف فيه يعرفون األبراج مثل األبراج اليتيرتتب عليه؟ ألن من ميالدك اهلجري  ماذايرتبون عليها؟  ماذا

لكن إذا كنت  ،والربج كذا إذا كان إىل هذا احلد ما فيه إشكال ،اآلن تعرف مَت يستلم الراتب ،الرواتب
ي يفعل ، وأظن هذا الذالسحر وهذه الكهانة أو تكون كذا هذا ،يصيبك كذاا يف برج كذا فأنت مولودً 

 نسأل هللا العافية. ،ابلقنوات
 طالب: ............
 سحر. كل هذا من الكهانة

  ،عقدة يف حبل وحنوه "«من عقد عقدة مث نفث فيها» :-رضي هللا عنه-وللنسائي من حديث أيب هريرة "
فأخرب  الناس أن من  ،تطول بك اي رويفع لعل احلياة»كان أهل اجلاهلية يعقدون حلاهم يف حديث رويفع 

 .«ا..أو اختذ وترً »إىل آخر احلديث  «عقد حليته..
 حتكي وهونت! أردت أنعبد امللك  اي أاب

 طالب: ............
يعقدون املقصود أن العرب  ، وسيأيت إن مل يكن سبق،«ا بريء منهأو استنجى برجيع دابة فأخربه أنه حممدً »

والسواحر النفااثت يف العقد السواحر املراد هبا الساحرة تعقد عقدة  ،ليس من هذا النوع ،الك رْب حلاهم من 
وعلى كل حال  ،وقد تكون عقدة واضحة ومرئية كبرية وقد تكون دقيقة ال تُرى إال مبكرب ،مث تنفث عليها

ُيصل الضرر للمسحور  ،فيةنسأل هللا العا ،إذا حصل العقد مع النفث ابلريق وبطرقهم املعروفة من السحر
  .ولذا أمران ابالستعاذة من هؤالء النفااثت يف العقد ومن شرهن ،-جل وعال-ِبذن هللا 
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فإذا  ،بعض األنواع من احلبال إذا رش عليه املاء يقوى ويصلب "«من عقد عقدة مث نفث فيها فقد سحر»"
لكن  ،عقدة العقدة على املتاع ورش عليها املاء خالص ما تنفك هو من هذا النوع؟ ال، ليس من هذا النوع

والكالم منصب على  ،«من عقد عقدة مث نفث فيها فقد سحر»املراد هبا العقد مع النفث من أجل السحر 
 السحر ال يكاد ينفك من الشرك. «ومن سحر فقد أشرك» ،شيء قائم ومعروف عندهم

 طالب: ............
وفصلنا؟ الكالم ما فيه استعانة ابلشياطني وطلب املدد والعون منهم وإضرار الناس  تكل أنواعه تقدم

وأما ما كان من أدوية وأخالط وما أشبه ذلك وقد ُيصل فيه شيء من  ،هذا كله شرك أكرب ،بواسطتهم
  .لكنه خطر عظيم من عظائم األمور وداخل يف السبع املوبقات ،كربقد ال يصل إىل األ ،التمويه

سواء   "«ا وكل إليهمن تعلق شيئً  ،ا وكل إليهومن تعلق شيئً  ،من سحر فقد أشرك ،ومن سحر فقد أشرك»"
يعين كون اإلنسان يتعلق هبذه املادايت  ،ويف حديثنا ابألمس ،أو يف شيء يسري اوجسيمً  كان التعلق جلياًل 

واحلساسية الزائدة اليت أشران إليها ابألمس توجد  ،يوَكل إليهاو  ،ويركن إليها ال شك أنه ُيصل توكيل عليها
هات  ،املستشفى ،املستشفى ، قال:جرحمن  وواقع الناس اليوم من أصيب أبدىن شيء ،من هذا النوع

جل -ولو حصل الشفاء بيد هللا  ،لن ُيصل لك يف كل وقت طيب الطبيب ،رحل للطبيب ،الطبيب
 .-وعال

وحنن  ،وهناك أدوية جاء ذكرها يف األحاديث الصحيحة ،هناك أمور متشي من دون املستشفيات واألطباء 
هذا  ،لكن الناس تعلقوا مبجرد ما يبكي الطفل مرة واحدة تشتغل األم على األب ايهلل ،يف غفلة عنها
 ،تعال الولد على خطر :وهو يف عمله يتصل عليه ،وأزعج الناس يف أواخر الليل ويف أثنائه ،احلاصل وهللا

 طر! اخلين أ
تعلقوا كله من أجل أهنم   ،يعين صار يف الناس ضعف وجزع وهلع ألدىن سبب ،وهللا اي إخوان هذا احلاصل

وقوي ارتباطهم به وأصلحوا شأهنم مع رهبم ما احتاجوا  ،-جل وعال-توكلهم على هللا  ولو قوي ،ابملخلوق
ما عندان  ،منفِّ ذ هلذا السبب والطبيب ،والعالج سبب ،ض حاصل وواقعنعم املر  ،إىل كثري من هذه األمور

لكن ما يصل إىل حد يكون كل أموره  ،واملسلم مأمور ابألخذ ابألسباب ،وال خنتلف فيه ،إشكال يف هذا
 .معلقة هبذه األشياء
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ما يقرأ عليه  اجتد ولده مريضً  ،التقصري يف الرقية :أقول ،حَت التقصري يف الرقية ،طالب: أحسن هللا إليك
 ..شيًئا

 طالب: ............
واحد من عامة الناس  ،«ا وُك ل إليهومن تعلاق شيئً »فوكلوا إىل ما تعلقوا به  ،املقصود أن الناس تعلقوا بغري هللا

شيء  إىل عندي ابن القيم إذا احتجت ،للمستشفيات أن أذهبأان ال َيكن  :إىل وقت قريب يقول
 ،ن سنة. عمره سبعو احلالذا على ه ، وماشٍ راجعت الطب النبوي وطبقت ،راجعت الطب النبوي وطبقت
ابن  ،غلطت :قال استيقظ ملا ؟!ماذا حدث ،للمستشفى وداخل العناية ذهبجاء الولد من الدوام إذا هو 

 ،؟ هو طبيبلألكليصلح الدهان  ،عبد الرمحن اي أابتقول  ماذاوأان أكلته!  ،دهان على البطن :القيم يقول
 .. ..طبيب شعيب 

 طالب: ............
 ؟ماذا

 طالب: قد يصلح وقد ما يصلح..
لكن هناك أمور ما  ،زيت ما هو مشكل أوتدهن به ما فيه إشكال  أوأتكله  ،ما خيالف إن كان عساًل 

 .اتصلح أبدً 
 طالب: ............

 ال، يف تلك احلالة ما يصلح.
 "«؟أال أنبئكم ما الَعْضه» :قال -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن ابن مسعود "

واألصل يف الَعْضه املصدر فَ ْعل.. اي هللا األلفية  ،هذه زنتها فَ ْعل «ما الَعْضه» ،الَعْضه مثل القطع والوعد
 ..تعمل

ــــــــــــــل    قيــــــــــــــاس المصــــــــــــــدر المعــــــــــــــد ى ف ع 
 

د  رد    ــــــــــــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــــــــــر   مــــــــــــــــــــــــــــن ذي ثالث
، والذي اشجعوان.. ال ال ال، العربية ال غىن لطالب العلم عنها أبدً  ،يستجيب اي إخوان شخًصا نريد ،فَ ْعل 

 هذا يضحك على نفسه.فطلب العلم من غري عربية يقول: أ
 طالب: ............

 ..نعمضرب.. 
 طالب: ............
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 َضَرب يضرب َضْراًب.
 طالب: ............

املدارس ما تعطي  به لكن.. ي يهدي الطالب وإن كان األمر بدأ ُيستَخف به وُيستهان هي مقررة لكن الذ
 لكن التقصري حاصل. ،ازال فيها خريم -وهلل احلمد-ومدارسنا  ،كل شيء

 تفضال.
لو  ،أتتينا كتب من مصر وشرح الكفراوي على اآلجرومية ،يف الكتب اليت تباع يف األسواق إىل وقت قريب

 ،مكتوب على رأسه مقرر السنة األوىل االبتدائي ،أكثر من مائة صفحة ءطُبع يطبع ابلطباعات احلديثة جيي
وأطول منه شرح شذور  ،وشرح قطر الندى جملد مقرر السنة الثانية االبتدائي ،مقرر السنة األوىل االبتدائي

سنوات  ه الذي يقرأ يف.. قرأانه يف ثالثوشرح ابن عقيل مبجلدي ،الذهب مقرر السنة الثالثة االبتدائي
 .هذا يف األزهر ،ذا يف األزهروكل ه ،ثالث جملدات مقرر السنة الرابعة االبتدائي ،ابملعهد العلمي

قبل االبتدائي؟ أان توقعت جامعة قبل  الذيالتعليم  ما :سألت شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي وقلت له 
قبله حفظ  ،يءما قبله ش :قال ،يدخل االبتدائي حَتنا حتتاج جامعة ناالبتدائي ذا! يعين مبقاييسنا وموازي

شف شرح  ،إذا حفظت القرآن سهلت عليك هذه األمور كلها ،لقرآنل احافظً ما تدخل إال  ،القرآن
عشرة  ا،وال فيه فواصل وال شيء أبدً  ،واحلرف صغري ،الصفحة مثل الصك ،املفصال البن يعيش عشرة أجزاء

وعسى  ،الكفالقسم العايل عندان يدرسون مذكرات على قدر  ،يف القسم العايل من األزهر :يقول ،أجزاء
 .لو صربوا وحاولوا الفهم فهموافال يصربون وإ عساهم ،الطالب يفهمون

ما مات  الذي ؟كم عمره ذاك الوقت  ،قرأت مقدمة للشيخ حممود شاكر سنة ألف وثالمثائة وسبع وأربعني 
هذه املقدمة كتبها بطلب من  ،حممود حممد شاكر ،حممود ،لنا والدته ووفاته أخرج ،إال من سنني قريبة

احلميد مقدمة لشرح األمشوين الذي حققه الشيخ حممد.. وهللا إين يف شك من الشيخ حميي الدين عبد 
 مقدمة متينة متينة كأهنا كتبت خبط سيبويه.. ،يفهمون كل ما فيها ا،أساتذة العربية أهنم يفهموهن

 طالب: ............
 ن سنة؟ سبع وعشرين كم عمره؟ عشرو 

 ن سنة عمره..شرو ن سنة نعم.. عطالب: عشرو 
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ن ما يصري وال أستبعد أان وال ، أربع ومخسو ن، َيكن ثالث ومخسو َيكن بعد ذلك ا،وامهً  أن أكونَيكن 
 اجليل السابق متميِّ ز. ،أستغرب

 طالب: ............
حميي الدين عبد احلميد أظنه  ،ومن أصعب ما قرأت ،من أغرب ما قرأت ،وصعب.. عجيب تلك املقدمة

كيف لو رأوا جيلنا   ،رحم هللا اجلميع ،لى أنه متقدِّ م يف العلم والفهمدليل ع ،ويطلب منه مقدمة ،أكرب منه
 ..؟!هذا

ـــــــــــــر  ف لفًظـــــــــــــا فاعتقـــــــــــــد  والحـــــــــــــال إن ع 
 

ـــــــــــــــى كوحـــــــــــــــدك اجتهـــــــــــــــد  ـــــــــــــــره معن  تنكي
 :قلت لطالب من الطالب يف الفصول املتأخرة من كلية أصول الدين قلت ،لو كتبنا ال إله إال هللا وحده 

حال وإن كان معرفة  ،حال :يقول، بيت ألفية ابن مالك و لبيتا ليكون حافظً : أكيد سقلت ،أعرب وحده
ما شاء  :قلنا ،الضمري ،مث بعدها مضاف ومضاف إليه ،الواو حرف عطف :ا قاليعين منفردً  ،يؤول بنكرة

من أهم املهمات لفهم الكتاب  ،ال، اي إخوان علم العربية من أهم املهمات لفهم الكتاب والسنة ،هللا
 .ال يعرف العربيةهو يفسر القرآن و  أن ال جيوز ألحد ،ومن شروط املفسر ،والسنة

أال » :قال -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن ابن مسعود " :-رمحه هللا-قال 
نقل الكالم  :"«هي النميمة»"وضبطها بعضهم الع َضْه الع َضْه  ،الَعْضُه هي النميمة "«أنبئكم ما الَعْضُه؟

 -عليه الصالة والسالم-ألن النيب  ؛وهو من مسببات عذاب القرب ،وهو من األسباب ،على جهة اإلفساد
 ،فكان أحدمها َيشي ابلنميمة ،أال إنه كبري ،أهنما يعذابن وما يعذابن يف كبري»مر بقربين فأخرب عنهما 

 ،تاج إىل وقتا حتم ،تفسد بني املتآلفني واملتآخني بسرعة ،النميمة شأهنا عظيم «واآلخر ال يستنزه من البول
ألن هذا الذي نقل الكالم فاسق جيب التثبت  ؛الطرف الثاين عليه أن يتثبت .ما يصلح ايسمع كالمً فقد 

  .يف خربه
النمام وهو ، «ال يدخل اجلنة قتات» و ،ملاذا صارت ع َضه؟ ألن هذا النمام القتات "الع َضه" :الثاينواللفظ 

 القالة يعين نقل.. "«هي النميمة القالة بني الناس»"على هيئة انصح واعظ  ،على شكل انصح جاء
 طالب: ............

من أجل إجياد البغضاء  ؛يعين نقل كالم الناس وقول الناس بعضهم لبعض "«القالة بني الناس»"كالمها   نعم،
النميمة  ،وذاك جيوز فيه الكذب ،هذا ُيرم فيه الصدق ،والوحشة بينهم يف مقابل من ينقل الكالم لإلصالح
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ويصري منيمة فيحرم فيها  ،قاله الشخص فيه انقل كالمً  ،ألن النمام صادق فيما نقل ؛ُيرم فيها الصدق
  .ابملقابل يف اإلصالح جيوز الكذب ،صدقال
ألن النمام يفسد ما ال  ؛وتشبيهها ابلسحر أو إدخاهلا يف أنواع السحر "رواه مسلم «القالة بني الناس»"

  .ولذلك صارت من أنواع السحر وداخلة يف أنواعه ،وأكثر يف اإلفساد ،يفسده الساحر أسرع يف اإلفساد
صلى هللا عليه  -عن ابن عمر أن رسول هللا"والثاين هلما يعين للبخاري ومسلم  ،مسلم األول ىرو  "وهلما"

البيان الفصاحة والبالغة وتوسيع الكالم  "«اإن من البيان لسحرً  ،اإن من البيان لسحرً » :قال -وسلم
ألنه يؤثر يف نفس السامع وبقدرته أو  ؛هذا منه نوع سحر ،وتشقيقه وتنميقه حبيث يؤثر يف السامعني

عليه الصالة -ا كما قال النيب يكون البيان مذمومً  وحينئذٍ  ،اوالباطل حق   مبقدرته أن جيعل احلق ابطالً 
فمن قضيت له  ،لعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض فأقضي له على حنو ما أمسع» :-والسالم

 .«فليأخذها أو يدعها ،أو ليدعها افليأخذه ،بشيء من حق أخيه فإمنا أقطع له قطعة من انر
ومن هذه احليثية يَُذم البيان خبالف ما إذا كان البيان لنصر احلق والذود عنه والرد على الباطل واملبطلني  

 ،ويَُذم ابلعكس ،ل يف نصر احلق وقمع الباطلهو َُيَدح إذا استعمف ا،ممدوحً هذا يكون  ،واملبتدعة والضالني
أبنه  -رمحه هللا-وُكتب عن ابن القيم  ،كالمها السحر احلالل  :ولذلك قال ابن القيم عن احلور العني
من البيان احملمود صاحب البيان  الذييعين من السحر احملمود  ،صاحب القلم السياال والسحر احلالل

 يف بعض كتبه تعجب كيف تصرف يف الكالم هذا تقرأ البن القيم أحياانً  كألن ؛احملمود املشباه ابلسحر
ا من الشيوخ وهو يقرر املسائل العلمية جتده قرأ البن القيم خالص ترى كثريً  ،والواقع يشهد بذلك ،التصرف

 .عمي عن الرد وعمي عن.. خالص
لكنه ينصر به  ،أن يقنع القارئألن ابن القيم عنده من البيان ما يستطيع  ؛"إذا قالت حذام فصدقوها" 

.. مع أنه عنده إحاطة اخمالفً  أوللدليل  اومع ذلك ابن القيم كغريه من أهل العلم إذا كان قوله خمالفً  ،احلق
ولذلك ُيصل يف جمالسنا بعض  ،ا ابملعصومني، لكن مع ذلك ليسعناية ابلنصوص اعندمه ،ابألدلة كشيخه

  .إىل شيء من العلم إال عن طريقهمما وصلنا  ا، ومع أاناملناقشات معهم
ه بعلم اخللف وجدان علم السلف قلياًل  «اإن من البيان لسحرً » ا، وعلم مباركً  إذا نظران يف علم السلف وقارانا

إن  :ولإلمام احلافظ ابن رجب رسالة امسها فضل علم السلف على اخللف قال فيها ا،مشققً  لف طوياًل اخل
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ً
شيخ الشيخنا  ،كثرة الكالم ما هي بدليل  ،بكثرة كالمه فقد أزرى بعلماء السلفا على آخر من فضال عامل

 .اوأان شارحها بثالثني شريطً  ،أشرطة ابن ابز يشرح الواسطية بثالثة
 طالب: ............

ابن عباس خطب بعد صالة العصر إىل أن اشتبكت  ،ال، عند احلاجة الرسول خطب خطبة بساعات
كل ما تكلم اإلنسان يفك لسانه ويتكلم   ،ال يكون هو الديدن وهو األصل لكن ،عند احلاجة غري ،النجوم

 .ااآلن يؤلفون يف مسألة واحدة جملدً  ،وشيء ال ينفع ،بشيء ينفع
 طالب: ............

على كل حال من كانت نيته طيبة  ،من يقرأ جملدات يف مسائل عديدة أو يف مسائل يسرية هذا ال شك أن
 إن شاء هللا. ،وبىن علمه على الكتاب والسنة يبشر ابخلري

 طالب: ............
أيخذ األوراق  ..ِبمكانه أن يكون ،وِبمكانه أن يكون ممن إذا خاصم فجر ا،ال، هو ِبمكانه أن يكون حمق  

 ،انتهى اإلشكال ،وأدىل مبا عنده ،القاضي مسع كالم املدعي وفهمه وأنصفه موإذا جلس أما ،ويدرسها
لكن إما أن ينتصر لصاحبه أبي وسيلة حبق أو ابطل من أجل أن أيخذ ما ُرصد له من  ،يصري مبكان األول

 هذا إذا خاصم فجر.ف ،أجر
 طالب: ............

 ال ال.. امسع.. ال بد أن يسمع الكالم.
  :فيه مسائل"

  .معانيها وسبق بيان "أن العيافة والطرقة والطرية من اجلبت :األوىل
ن العيافة هي الطرية والطرق اخلط خيط إقالوا فيما تقدم من كالم عوف  "تفسري العيافة والطرق :الثانية"

  .ابألرض
  .التأثري على حوادث األرض ،ألنه يُظن فيه التأثري "أن علم النجوم من أنواع السحر :الثالثة"
  .ومنه النفااثت يف العقد ،من السحر "العقد مع النفث من ذلك :الرابعة"
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وهو النمام يفسد  ،ال يدخل اجلنة قتات ،ألن النمام ال يدخل اجلنة منام ؛"أن النميمة من ذلك :اخلامسة"
  .مثل ما يفسده الساحر أو أشد

 .السامع ويقلب احلق ابطالً والبيان الذي يؤثِّ ر يف  "أن من ذلك بعض الفصاحة :السادسة"
 .وهللا أعلم

 وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. 
 طالب: ............

 به؟ ماذا
 طالب: ............

 قلت لك كم مرة.
 طالب: ............

دعا ظهر  -عليه الصالة والسالم-ألن النيب  ؛يعمل جبابر الراوي جابر الراوي يقصد هذا الوقت ويدعو فيه
 واألربعاء أجيب بني الصالتني الظهر والعصر من يوم األربعاء. ،ء ما أجيبوالثالاث ،اإلثنني ما أجيب

 طالب: ............
 ؟ اواحدً  أم أليس هو ثالثني.. اليوم نعم

 طالب: ............
 ؟ماذا

 طالب: ............
فإذا جاء وقت  اما يهتمون هبا كثريً  ،ما يرتبط هبا عبادات الذيما أدري وهللا.. مكمل على التقومي األشهر 

 احلاجة اهتموا وتراءوا.

 طالب: ............
 إن شاء هللا ما يشكل شيء..

 طالب: ............
 سبت.المعة و اجلميس و اخل ،إن شاء هللا

 طالب: ............
 ِبذن هللا.

 طالب: ............
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 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
 .بسم هللا الرمحن الرحيم
 وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. ،احلمد هلل رب العاملني

 :-رمحه هللا تعاىل-قال اإلمام اجملدد 
 ما جاء يف الكهان وحنوهمابب "

 -صلى هللا عليه وسلم-عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم-روى مسلم يف صحيحه عن بعض أزواج النيب 
رضي هللا -وعن أيب هريرة  ،«من أتى عراافًا فسأله عن شيء فصدقه مل تُقَبل له صالة أربعني يوًما» :قال
فقد كفر مبا أنزل على حممد من أتى كاهًنا فصدقه مبا يقول » :قال -صلى هللا عليه وسلم-عن النيب  -عنه
 صحيح على شرطهما.." :ولألربعة واحلاكم وقال ،رواه أبو داود «-صلى هللا عليه وسلم-

 ..عن
 بياض هنا.

 ؟ ماذاأحسن هللا إليك.. عن 
 بياض ما فيه شيء.

وأليب يعلى  ،«صلى هللا عليه وسلم-زل على حممد نا فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أُ ا أو كاهنً من عرافً »"
 :مرفوًعا -رضي هللا عنه-مثله موقوفًا وعن عمران بن حصني  -رضي هللا عنه-بسند جيِّ د عن ابن مسعود 

ر له ،أو َتكهان أو ُتكهِّ ن له ،ليس منا من َتطريا أو ُتطريِّ  له» ا فصدقه مبا ومن أتى كاهنً  ،أو َسَحر أو ُسح 
ورواه الطرباين ِبسناد  ،رواه البزار ِبسناد جيِّ د «-عليه وسلمصلى هللا -يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد 

  .إىل آخره «ومن أتى» :حسن من حديث ابن عباس دون قوله
العراف الذي يدعي معرفة األمور مبقدمات يستدل هبا على املسروق ومكان الضالة وحنو  :قال البغوي

الذي خيرب عما يف  :وقيل ،بات يف املستقبلهو الذي خيرب عن املغيا  :والكاهن ،هو الكاهن :وقيل .ذلك
م والرماال وحنوهم ممن  :-رمحه هللا تعاىل-وقال أبو العباس ابن تيمية  ،الضمري العراف اسم للكاهن واملنجِّ 

  .يتكلم يف معرفة األمور هبذه الطرق
ما أُرى من فعل ذلك له  م،وينظرون يف النجو  ،يف قوم يكتبون أاب جاد :-رضي هللا عنهما-قال ابن عباس و 

  .عند هللا من خالق
 :فيه مسائل

  .أنه ال جيتمع تصديق الكاهن مع اإلَيان ابلقرآن :األوىل
  .التصريح أبنه كفر :الثانية
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  .ذكر من ُتُكهِّ ن له :الثالثة
  .ذكر من ُتُطريِّ  له :الرابعة

ر له :اخلامسة   .من ُسح 
  .تعلُّم أاب جاد :السادسة
 فرق بني الكاهن والعراف."ال :السابعة

 نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني. ،وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله ،احلمد هلل رب العاملني
 أما بعد،

ابب ما جاء يف الكهان وحنوهم  "ابب ما جاء يف الكهان وحنوهم" :-رمحه هللا تعاىل-فيقول املصنف 
والكهان مجع كاهن وهو الذي يدعي معرفة علم الغيب وخيرب عن املغيبات ومن يف حكمهم من العرافني 

مني كما سيأيت تفصيله يف الباب إن شاء هللا تعاىل   .واملنجِّ 
 ،شيء من ذلكوتقدام يف ابب السحر ما يدل على  ،وارتباط الكهانة والتنجيم والعرافة ابلسحر وثيق

  ..وسيأيت اقرتان هذه األمور ابلسحر
هي حفصة كما  "-صلى هللا عليه وسلم-روى مسلم يف صحيحه عن بعض أزواج النيب " :-رمحه هللا-قال 

وترتب هذه  ،األطراف؟ الكتب اليت ترتِّ ب األحاديث على األطراف ما ،ذكر يف مسندها عند أهل األطراف
مثل  ال يذكرون احلديث كامالً  ،ويف صيغها أطراف ،األحاديث على املسانيد هي يف ترتيبها مثل املسانيد

إحتاف  ،ومثله األطراف أليب مسعود الدمشقي إىل غري ذلك من الكتب املعروفة ،لمزيلحتفة األشراف 
  .-رضي هللا عنها-ذكروه يف مسند حفصة  ،املهرة أبطراف العشرة

 -صلى هللا عليه وسلم-عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم-روى مسلم يف صحيحه عن بعض أزواج النيب "
هذه اللفظة ليست  «فصدقه»هذه اللفظة ليست يف مسلم  "«من أتى عرافًا فسأله عن شيء فصدقه» :قال

ظاهره  ،هي عند أمحد ِبسناد ظاهره أنه ال أبس به "«فصدقه مل تقبل له صالة أربعني يوًما»" .يف مسلم
هلا بدليل أن حكم من صداق خيتلف  لكن إعراض اإلمام مسلم عن هذه اللفظة قد يكون تعليالً  ،القبول

هذه اللفظة مثل ما قلنا ال  «فصدقه مل تقبل له صالة أربعني يوًما» :قال ،عن حكم من جاء فسأل فقط
 .ا فسأله عن شيء مل تقبل له صالة أربعني يوًمامن أتى عرافً  :بل احلديث ،توجد يف مسلم

سيأيت احلكم فيه أشد   ،أما اجمليء مع التصديق فسيأيت احلكم فيه أشد ،وهذا حكم مناسب جملرد اجمليء 
ا فصدقه من أتى كاهنً » :قال -صلى هللا عليه وسلم-عن النيب  -رضي هللا عنه -أيب هريرة"كما يف حديث 

اختالف احلكم يدل على اختالف  "«فقد كفر مبا أنزل على حممد ،فقد كفر مبا أنزل على حممدمبا يقول 
فالفعل األول الذي فيه مل تقبل له صالة أربعني يوًما مناسب جملرد اجمليء والسؤال ولو من غري  ،الفعل
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صلى هللا -حممد  فقد كفر مبا أنزل على»"أما إذا اقرتن به التصديق واألمر أعظم وأشد فحكمه  ،تصديق
 ،قيد "فصدقه"إن  :ال يقال ،فإنه ال ُيمل املطلق على املقيدومعلوم أنه إذا اختلف احلكم  ،"«-عليه وسلم

ال، إذا اختلف احلكم ال ُيمل املطلق على املقيد   :نقول ،والنص األول مطلق فُيحَمل املطلق على املقيد
 فمثالً  ،ولو احتد السبب ،ولو احتد السبب ،لى املقيدإذا اختلف احلكم ال ُيمل املطلق ع ،كما هو معلوم

التيمم إىل  :هل حنمل املطلق على املقيد فنقول ،ويف آية التيمم مطلقة ،اليد يف آية الوضوء مقيادة ابملرفقني
 املرفقني كالوضوء؟ 

والعكس إذا احتد السبب أو إذا احتد  ،وهو احلَدث اال، ملاذا؟ لالختالف يف احلكم وإن كان السبب واحدً 
الرقبة  ،ُُيَمل املطلق على املقياد كالرقبة إذا احتد احلكم واختلف السبب فإنه حينئذٍ  ،احلكم واختلف السبب
والسبب  ،اإلعتاق فاحلكم واحد وهو وجوب ،دة ابإلَيانويف كفارة القتل مقيا  ،يف كفارة الظهار مطلقة

 ،لالتفاق يف احلكم وإن اختلف السبب ؛لكنه ُيمل املطلق على املقيد ،لوهذا قت ،هذا ظهار ،خمتلف
 ،بقي عندان صوراتن متقابلتان إحدامها متفق على محل املطلق على املقياد ابالتفاق ،عكس املسألة األوىل

  .والثانية متفق على عدم محل املطلق على املقياد
ا على طاعم قل ال أجد فيما أوحي إيلا حمرمً } :مقياًدا يف قوله وجاء ،ُحرِّ َمت عليكم امليتة والدم ،الدم مطلق

وُيمل املطلق على املقيد ابالتفاق ملاذا؟ لالحتاد يف  ،مقياد {يطعمه إال أن يكون ميتة أو دًما مسفوًحا
ال ُيمل املطلق على  وحينئذٍ  ،وهي االختالف يف احلكم والسبب ،بقيت الصورة املقابلة ،احلكم والسبب
واليد يف آية السرقة  ،اليد يف آية الوضوء مقيدة ،كاليد يف آية الوضوء واليد يف آية السرقة  ،املقيد ابالتفاق

قد  ،وعندان احلكم خمتلف ،لعدم االتفاق يف احلكم والسبب ؛اوال ُيمل املطلق على املقيد اتفاقً  ،مطلقة
حكمني مالئمني  ،انظر الفرق بني احلكمني املالئمني للوصفنيال، لكن  :نقول ،كله حترمي  :يقول قائل
فقد كفر مبا أنزل »"و ،ا مناسب جملرد السؤال من غري تصديقفكونه مل تقبل له صالة أربعني يومً  ،للوصفني

 .هذا أشد للوصف األشد الذي هو التصديق "«على حممد
من  «ما أسفل من الكعبني ففي النار» ،«النارففي »جمرد اإلسبال من دون خيالء  ،ونظري هذا اإلسبال 

الوعيد الوارد يف حقه؟ ال  ما ،؟ أشدماذاحكمه  ،دشهذا وأما ما اقرتن به اخليالء فحكمه أ ،دون خيالء
لكن يبقى  ،فإذا اختلف الوصف وإن كان أصل احلكم التحرمي يف اجلميع ،أشد ،ينظر هللا إليهم.. إىل آخره

والوصف  ،فالوصف هذا يناسبه هذا احلكم ،تقتضي تشديد احلكم ملا يقتضيه شدة الوصف اأن هناك أمورً 
 يف احلديث.. ،ذاك يناسبه ذلك احلكم

 طالب: .......
 ..نعممع التصديق مركاب 
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 طالب: .......
 سؤال..

 طالب: .......
من » :فون يقوليلكن اتصلت ابلتل ،لعراف ذهبتما  ،له وال شيء ذهبتأان يف بييت ما  :قد يقول قائل

وأنت اتصلت من أجل  ،تسأل تريد أن ذهبت ألنكاحلكم واحد  :نقول ذهبت،أان ما  :يقول «..اأتى عرافً 
 ؟ أن تسأل ما فيه فرق. ماذا

 طالب: .......
 ن هذه الزايدة من أجل هذه الزايدة.إ :ال، إذا وجد نوع زايدة يف الوصف ونوع زايدة يف احلكم قلنا

 طالب: .......
ومع  ،صدقت :أحد يدعي علم الغيب تقول له ،املقصود أنه يتحقق فيه تصديق من يدعي أمرًا مكفِّ ًرا

، ما عاجل ،حاول ،فحصل له ربط عن زوجته يف ليلة العرس ،تزواج ،األسف أنه إمام جامع وحافظ للقرآن
 ،عجز فدله على ساحر ابلبحرين ،اأخريً  ااجلس عندي أسبوعً  :لكاهن ابلعراق وقال وذهب ،دةفيه فائ

 ،أتتيين بكرة :فأعطاه إايه وقال شيًئا من املالبس، أوأعطين إما طاقية  :وقال له وذهبووصف له مكانه 
ودخل عليكم يف أول  ،وصفتها هكذا ،أنت تزوجت امرأة من بين فالن يف البلد الفالين :يوم جاء وقال له

إمام اجلامع احلافظ؟ قال ، ماذا قال وهذا ابقي الطيب ،تكمومعها طيب وطيب ،الوقت امرأة هذه صفتها
 -نعوذ ابهلل من الضالل-ويستدل بعد  "«فقد كفر من أتى كاهنا.. فصدقه..»" :الرسول يقول .صدقت
 .مور تفصيلية كالشمس مثل ما وقعأبلك ء جيي ،أمر حمريِّ  

هذا شيء ال  ،القلوب الضعيفة املريضة اليت ال تعرف مراد الشارع من هذه األمور ما أمامه إال أن يصدق 
حقيقة لغوية قد تكون مطابقته للواقع  ،مع أن عندان حقيقة للصدق والكذب ،َيكن دفعه عن النفس عنده

سموا جازمني من غري تردد الذين جاؤوا بثالثة شهداء وأق ،لكن حقيقته الشرعية كذب ،لغة ايسمى صدقً 
ِّ ُهُم }صدقوا؟  :نقول ،كالمهم مطابق للواقع  ، يزين بفالنة كفعله ابمرأتهأنه رأى فالانً  ندَ اَّللَّ فَأُْولَئَِّك عِّ

بُونَ  حنن مطالَبون  ،فهذه حقيقة الصدق والكذب الشرعية ،كذبوا ولو طابق الواقع  [13]سورة الن  ور: {اْلَكاذِّ
  وهذا الواقع! ،الصدق مطابقة الواقعهو الصدق؟ كيف يقول   على بعض الناس ألنه قد يشوِّ ش ؛بشرع

والعراف الذي يستدل على املغيبات أو الضوالِّ  "«من أتى عرافًا» :قال -صلى هللا عليه وسلم-عن النيب "
مني يضعون أمام أعني العامة أشياء  ،أو املسروقات مبقدمات  ،حمسوسةوهؤالء من العرافني والكهنة واملنجِّ 

وأنه ما له عالقة  ،وأن هذه هي اليت دلته ،أو أييت خبشبة أو أبشياء يلبِّ س هبا على الناس ،فيأيت أبدخنة مثالً 
، ال وحقيقة األمر أن هذه ال قيمة هلا ،جبن وال بشرك وال بشيء هذا الذي يدلك ليلبس هبا على العامة
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هذه  :بعض الناس يقولفال سببه إليه وإبما يشرك به أو إمنا هو ابالستعانة ابجلن وتقدمي  ،األثر قيمة هلذا
وال تفعل   ،تضعها يف جيبك ورقة بيضاء ما فيها شيء وال مترض خالل هذه السنة ،الورقة تضعها يف جيبك

 ؟ واألثر للورقة ،وال يصري لك كذا ،كذا
 ،فهي ليست بسبب ال شرعي وال عريف ،ملاذا؟ ألنه ادعى فيها السببية ،مث يبقى أن محل هذه الورقة شرك

فتعم كل  ،نكرة يف سياق الشرط "«عن شيء» ،«ا فسأله عن شيء فصدقهمن أتى عرافً »"وهذا هو الشرك 
فصدقه مل »" ،أو بفلوس يسرية ابهظةا مال مسروق أبقيام يسأله عن أشياء كبرية جد   ،شيء القليل والكبري

ألن  ؛نفي الثواب ،واملراد ابلقبول املنفي هنا نفي الثواب املرتاب على العبادة "«تقبل له صالة أربعني يوًما
ال يقبل »َمن شرب اخلمر مل تقبل له : نفي القبول نفي للصحة كما فيما يقال ،كفرهذا أقل مما يقال فيه  

ال يقبل هللا » :خبالف ،ال نفي للصحة ،هنا نفي للثواب ،نفي القبول :قالوا «هللا صالة من يف جوفه مخر
 ؛هذه ال شك أهنا نفي للصحة «ال يقبل هللا صالة حائض إال خبمار» ،«صالة من أحدث حَت يتوضاأ

هنا املخالفة متجهة إىل أمر خارج  ،وإذا بطل الشرط بطلت العبادة ،ألن املخالفة متاجهة إىل شرط العبادة
إذا عاد إىل أمر خارج فإنه  ،إىل شرطه بطلوإذا عاد النهي إىل ذات املنهي عنه أو  ،عن العبادة وشرطها

 ؟ ماذايعين فرق بني من صلى وعليه عمامة حرير أو عليه خامت ذهب صالته  ،يصح مع التحرمي
 لكن إذا استرت بسرتة حرير مثالً  ،ملاذا؟ ألن النهي عاد إىل أمر خارج عن ذات العبادة وشرطها ،صحيحة

 وهكذا..فالصالة ابطلة  ،ال، عاد إىل الشرط :سرت عورته.. نقول
يدعي علم  "«من أتى كاهًنا» :قال -صلى هللا عليه وسلم-عن النيب  -رضي هللا عنه-وعن أيب هريرة "

قُل الَّ يَْعلَُم َمن فِّي السََّمَواتِّ }وهذا نص القرآن  ،ألن الغيب ال يعلمه إال هللا «"فصداقه مبا يقول"»الغيب 

ُ َواألَْرضِّ اْلغَْيَب إِّالَّ  إذا صدق هذا الذي يدعي علم  ،فإذا صدقه كذاب القرآن ،[65]سورة النمل: {اَّللَّ
ولذا كانت عقوبته  ،يكفر وحينئذٍ  ،ينفي علم الغيب عن غريه فقد كذب القرآن -جل وعال-الغيب وهللا 

  .أشد من جمرد الذهاب والسؤال
وهم من  ،ويعتقد يف األولياء الذين يُزَعم أهنم أولياء ،وعنده تصوُّف ،والرجل مفتون ،يف رحلة ابن بطوطة

 :دخل على شخص من هذا النوع الذي ُتداعى له الوالية فأعطاه ُجباة وقال :يقول ،أبعد الناس عن الوالية
مث جتاوزها إىل بلد  ،لبسها أخذها فلما وصل املكان الفالين ،يف املكان الفالين سيصيبك برد شديد البسها

هذه اجلبة أعطاك إايها فالن  :إنه ويل فقال :خل على شخص من هؤالء الدجالني الذي يقالفد ،آخر
فإن فالاًن  ،األمر أعجب من ذلك ،نه يف املكان الفالين يصيبك كذا وكذاإ :وأنت تعجب من قوله ،الويل

 .وموجودة برحلته ،نسأل هللا العافية! واملسكني يسجل كل شيء ،يدير الكون
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وله نصيب  ،وبعضهم أنه يفعل ويرتك ،ويزعم يف بعضهم أنه يدير الكون ،يدعون علم الغيبيعين هؤالء  
وهو أمر مقطوع به  ،فإذا ادعاه أحد ،ألنه ال يعلم الغيب إال هللا ؛يصدقهم يكفر هؤالء الذي ،من العبادة

وهؤالء الذين ُتداعى هلم الوالية فيهم فتنة عظيمة  ،منصوص عليه يف القرآن وُصدِّ ق املصدِّ ق مكذِّ ب للقرآن
وقد يكون  ،ومن ابب االبتالء أن أيتوا أبشياء قد حتوك يف خواطرهم ،ألنه قد يفنت بعض الناس ؛للناس

كما أنه قد   -نسأل هللا العافية -كل هذا فتنة  ،فعلوها مبغيب عنهم أو فُع لت مبكان بعيد أو شيء من ذلك
إلنسان عليه أن يعتين بكتاب هللا ، هذه أيًضا فتنة، فاويستجيب ملن يدعو ،من جوف قربيتكلام الشيطان 

إن  ،فال يضره أحد ،إليه وءويكثر اللج ،ويصدق مع هللا ،ويعتصم هبما ،-عليه الصالة والسالم -نبيه وسنة
  .شاء هللا

فقد  » ،فإذا كفر ابلقرآن كفر ابهلل ،وهو القرآن «-صلى هللا عليه وسلم-فقد كفر مبا أنزل على حممد »
 هل هو كفر أكرب خمرج عن امللة أو كفر دون كفر؟  «كفر

 طالب: .......
لكن قد يقال إنه تصديقه ال لكونه صادق وإمنا ملطابقته للواقع ال ألنه كاهن  ،يف هذه الصورة كفر أكرب

مثل هذا حمل  واحلقيقة اللغوية مثالً  ألن بعض الناس ينطلي عليه اصطالحات ما يفرق بني احلقيقة الشرعية
ا األمر خطري كالم مطابق بله  أييتويروح  ،ألنه قد ال تبلغه هذه النصوص ؛نظر لكن األمر خطري جد 

 صدقت يعين من ابب الصدق اللغوي. :للواقع فيقال
 طالب: .......

 ؟ماذا
 طالب: .......

رمحه -ولألربعة وليس يف واحد من األربعة واإلمام  ،-جل وعال-ألنه مصدق ملن كذابه هللا  ؛هذا األصل
  .وابن حجر وهم يف ذلك ،تبع يف ذلك ابن حجر -هللا
بن البيِّ ع النيسابوري أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا  احلاكم "صحيح على شرطهما :ولألربعة واحلاكم وقال"

وأستعني هللا على إخراج  :قال ،الشيخانمل خيرجها  ،خيرِّ ج أحاديث مل خيرِّ جها الشيخان ،صاحب املستدرك
فإذا خرج أحاديث لرواة خرج هلم الشيخان أو  ،احتج مبثلها الشيخان ،رواهتا ثقات ..أحاديث احتج مبثلها

 :وقال" ،ملثلهم الشيخان فيكون على شرطهما أو على شرط البخاري أو مسلم كما هو معلوم تفصيله
من »" :وعنه ،ولذا جاء يف بعض النسخ ،واحلديث من حديث أيب هريرة ،َمن بياض "صحيح على شرطهما

وأليب " .فقد كفر مبا أنزل على حممد "«ا فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممدا أو كاهنً أتى عرافً 
يعين من قوله ومثل هذا ال يقال من ق َبل الرأي فله حكم  "يعلى بسند جيِّ د عن ابن مسعود مثله موقوفًا
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لكن الصحايب لن يقول هذا  ،ا على الصحايبوإن كان لفظه موقوفً  ،وذكروه يف مثل ما ُيكم برفعه ،الرفع
  .من تلقاء نفسه

لاة الصح "مرفوًعا -رضي هللا عنه-وعن عمران بن حصني " أصيب يف  ،ابةعمران بن حصني صحايب من ج 
فانقطع  ،فاكتوى ،فصارت املالئكة تسلِّ م عليه ع ياانً  ،بسبب ذلك ؛جلس يف بيتهف ،ر عمره ابلبواسريآخ

-يعين إىل النيب  "مرفوًعا" ،-وأرضاه رضي هللا عنه-فعاد التسليم  ،اكتوى فانقطع التسليم فندم ،التسليم
التطريُّ والطِّ رَية  "«ليس منا من َتَطريا أو ُتُطريِّ  له ،ليس منا من َتطريا أو ُتُطريِّ  له»" :قال -صلى هللا عليه وسلم

أو ذهب إىل األمام أو  ا أو مشاالً مث بعد ذلك الطري إذا ُزجر ذهب َيينً  ،تكون بزجر الطري عند إرادة أمر ما
وإذا ، ه الذي يريد أن يتجه إليههوجيده أو ا تفاءل ومضى إىل عمله أو عمله الذي ير فإذا ذهب َيينً  ،اخللف

إذا أمضاك هذا الفعل لشغلك أو ردك عنه هذه  ،وإمنا الطرية ما أمضاك أو ردك ،أحجم وترك ذهب مشاالً 
 "أو تطري له"تطري بنفسه لنفسه أو لغريه  ،له" ليس منا من تطريا أو ُتطريِّ  "الطرية ما أمضاك أو ردك  ،الطرية

أان ما  :ما يقول ،هذا تطري له ،فيزجر الطري ،لكن اي فالن شف يل ،أان ما أعرف أتطري :تطري له جاء يقول
 .طري لك فأنت مثلهال، أنت تُ  :فالن نقول تطريي الذ ،تطريت

من ألفاظ الوعيد والعمل من كبائر الذنوب يدخل يف حد الكبرية وإن مل يقتض  «ليس منا»وهذه العبارة  
يعين املعطي الباذل   "«أو ُتُكهِّ ن له»"بنفسه  "«أو َتكهان ،ليس من َتَطريا أو ُتُطريِّ  له»" ،اخلروج من الدين
أو  ،هذا مثله «.. آكل الراب وموكلهمن أكللعن هللا »ولذا جاء يف الراب  ،الباذل كاآلخذ ،كاآلخذ يف هذا

ر له أو َسحر  ر له»"ُتُكهِّ ن له أو ُسح  نفس الشيء سواء فعل السحر بنفسه أو فُع ل له  "«أو َسَحر أو ُسح 
رواه البزار ِبسناد  «-صلى هللا عليه وسلم-ا فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد كاهنً ومن أتى  »"

أمحد بن عمر بن عبد اخلالق البزار اإلمام الشهري وأبو يعلى املوصلي الذي تقدم كلهم من األئمة  "جيِّ د
مسند البزار و يب يعلى ا مسند أوهلم كتب يف األحاديث مسندة ومطوالة وموجودة طبعت أخريً  ،احلفاظ

 واجليد عندهم فوق احلسن ودون الصحيح. ،ِبسناد جيد
 طالب: .......

وعلى حسب ما  دثوها هلا صلة وثيقة مبا حنن فيه،يعين عندهم األبراج وقراءة الكف والفنجان وأمور أح
 يعتقده كل من الفاعل واملفعول له.

 طالب: .......
 ؟ماذا

 طالب: .......
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ألن من  ؛ولكنها يف حيِّ ز الكبائر ،هي يف جمرد ذنوب ،خترج من امللة جاءت يف نصوص كثريةال ال ال، ال 
 ليس منا من فعل كذا. :ضابط الكبرية أن يقال يف فعل

 طالب: .......
 كما قال العلماء.  ،ليس على كذا ،ليس على هدينا ،ظاهرها هي ليس على طريقتنا

 طالب: .......
والكهانة  ،الطرية شرك ،لكن فيه أشياء من التطري كما سيأيت الطرية شرك ،لكن األصل يف هذه الكلمة

ا فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على ومن أتى كاهنً  ،وكذلك السحر ،ادعاء علم الغيب كفر كما تقدم
 وهذه من عظائم األمور كلها. ،حممد

 طالب: .......
 طيب.

 طالب: .......
  .فيه فعل فيه فعل له أثر هذا جمراد سؤال وتصديق بدون فعل ،ال، تكهان أو ُتكهِّ ن فيه

واحلسن  ،إىل آخره "..ومن أتى :ورواه الطرباين ِبسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله :قال"
 معروف عند أهل العلم أنه يف مرتبة دون الصحيح وفوق الضعيف.

 الحســــــــــــــن المعـــــــــــــــروف مخرًجــــــــــــــا وقـــــــــــــــد
 

ـــــــــــــــــــذاك حـــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــه ب  اشـــــــــــــــــــتهرت رجال
 حمــــــــــــــد وقــــــــــــــال الترمــــــــــــــذي مــــــــــــــا ســــــــــــــلم 

 
ـــــــــــــم   مـــــــــــــن الشـــــــــــــذوذ مـــــــــــــع راو  مـــــــــــــا ات ه 

ًدا ورد   بكــــــــــــــــــــذب ولــــــــــــــــــــم يكــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــر 
 

 قلـــــــــت وقـــــــــد حســـــــــن بعـــــــــض مـــــــــا انفـــــــــرد 
ـــــــــــل   وقيـــــــــــل مـــــــــــا ضـــــــــــعف قريـــــــــــب محتم 

 
 ............................. 

وقيل ما  ،تعريف اخلطايب ،تعريف الرتمذي ،هذه تعاريف احلسن اليت ذكرها ابن الصالح ونقلها العراقي عنه 
  :يقول العراقي :ضعف.. تعريف ابن اجلوزي قريب حمتمل قلت

  ..وما بكل ذا حد حصل
ألنه يف مرتبة مرتددة متأرجحة بني  ؛وتعريف احلسن من أصعب األمور ،كلهن ما حصل هبن تعريف

ما بلغ بل يف حد  :وبعضهم يقول ،بلغ الصحيح :فبعض الناظرين يف سنده يقول ،الصحيح واحلسن
إنه ال مطمع يف متييزه ال مطمع يف  :ولذا قال الذهيب وغريه ،الضعيف فهو متأرجح فيصعب ضبطه بدقة

ورواه الطرباين ِبسناد " .وال ينزل إىل الضعيف ،د الصحيحلكن العلماء مشوا على أنه يعين ال يبلغ ح ،متييزه
 إىل آخره  "..ومن أتى :حسن من حديث ابن عباس دون قوله
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احلسني بن مسعود البغوي تويف يف سنة ست عشرة ومخسمائة له التفسري حميي السنة اإلمام  "قال البغوي"
العرااف  "الذي يداعي معرفة األمور مبقدمات يستدل هبا على املسروق :العرااف"وله شرح السنة  ،املشهور

ومكان "مبقدِّ مات يستدل هبا على املسروق الذي يداعي معرفة عرااف يداعي معرفة فيه رابط معرفة األمور 
أما املقدمات الظاهرة اليت  ،واألصل يف هذه املقدِّ مات أهنا استعانة ابجلن والشياطني "وحنو ذلك الضالة

وهي  ،أان أستدل هبذه ال حقيقة هلا :أييت بشيء ويقول أوجيعلها بني يدي السذج من الناس أييت خبشبة 
  .جمراد متويه

والكاهن الذي "العرااف هو الكاهن  "هو الكاهن :يستدل هبا على املسروق ومكان الضالة وحنوها وقيل"
  .خيرب عن املغيبات يف املستقبل "قبلخُيرب  عن املغيبات يف املست

 ،وكل هذا من الشرك األكرب ،وكل هذا ال يكون إال ِبعانة الشياطني "الذي خيرب عما يف الضمري :وقيل"
  .العافيةنسأل هللا 

شيخ اإلسالم أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية احلراين  "وقال أبو العباس ابن تيمية"
م والرماال" وهؤالء يدعون  ،العراف اسم هو يدعي معرفة ،فهذه أمور متقاربة "العراف اسم للكاهن واملنجِّ 

م يداعي معرفة  ،يدعي معرفة ابملغيابات من املستقبل ،معرفة هذا ويدل على األمور املسروقة والضالة واملنجِّ 
وخيرج بنتائج حقيقة الرمل ال قيمة  ،لى الرملوالرماال كذلك خيط ع ،النجوم وأتثريها يف احلوادث األرضية

لكنه بذلك كما يفعل غريه ممن أييت خبشبة أو دخان أو شيء من ذلك قد  ،واخلط فيه ال دليل فيه ،له
 ،قد يكون يف بعض املواد تقريب للشياطني حتبها الشياطني فتقرب منها ،يكون بعض املواد تقرب الشياطني

تعانة هؤالء ابلشياطني وتقدَيهم هلم من الشرك األكرب ما خيرجون به عن لكن األصل كله ومداره على اس
  .نسأل هللا العافية ،امللة حَت يصلوا إىل ما يريدون

ابلكهانة والتنجيم  "العراف اسم للكاهن واملنجم والرمال وحنوهم ممن يتكلم يف معرفة األمور هبذه الطرق"
  .وضرب الرمل واخلط عليه

 ،قال ابن عباس يف قوم يكتبون أاب جاد "يف قوم يكتبون أاب جاد -رضي هللا عنه-وقال ابن عباس "
يعين احلروف األجبدية على طريقة أجبد هوز  ،وقال ابن عباس يف قوم يكتبون أاب جاد "وينظرون يف النجوم"

ن لك ،يكتبوهنا فقط؟ فالذي يكتب أاب جاد فيه إشكال؟ ما فيه إشكال ،حطي كلمن إىل آخر احلروف
ينظرون يف النجوم ويقارنون بينها ويداعون أهنا هناك ارتباط بني هذه احلروف وبني احلوادث وما يداعونه من 

 ،ومع األسف أن هذه احلروف املقطاعة أاب جاد وغريها على شكل جداول فيها هذه احلروف ،املغيبات
نسأل هللا  ،هذا نوع من الشركو  ،هي يف حقيقتها طالسم ،وهي يف حقيقتها طالسم ،وبعضها فيه أرقام

يتعلم يف هذه الكتاب احلروف ال  إذا كتب أاب جاد ليعرف به تعلم احلروف مثالً  ،فإذا كتبوا أاب جاد ،العافية
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وموجود يف كل الفنون  ،وقد توسع العلماء يف كتابة التواريخ على أجبد هوز ،أو كتبها ليعرف التاريخ ،أبس
وكل  ،مث إذا وزعت على تقسيم األجبدي عرفت ،السيما يف النظم السيما يف النظم يذكرون كلمة أو كلمتني

 ،نوالباء اثنا ،األلف واحد "أجبد"أجبد واحد واثنني وثالثة وأربعة  "أجبد" حرف له قيمته من احلساب مثالً 
العشرة  ،انتهت العشرة ،مثانية تسعة عشرة "حطي"تة سبعة مخسة س "هوز" ،والدال أربعة ،واجليم ثالثة

واحلساب  ،ن ثالمثائة أربعمائة مخسمائة إىل آخره، العشرة الثالثة مائتان إىل املائةالثانية عشرون ثالثون أربعو 
 سهل يعين.

يف شأن قوم أو يف  "يف قوم يكتبون أاب جاد -رضي هللا تعاىل عنه-وقال ابن عباس " :-رمحه هللا-قال 
يكتبون احلروف املقطاعة ال لتعلُّمها وال لبيان واستخراج ما رُكِّ ب عليها من  ،حكم قوم يكتبون أاب جاد

  .تواريخ وغريها
النتيجة  :وطبقوا عليها التواريخ قالوا ،اليهود ملا مجعوا احلروف املقطاعة يف القرآن وقارنوها ابحلروف األجبدية

إن الساعة تقوم سنة ألف  :منهم من قال ،من هذا أخذوه ،ع نبي ا مدته سبعون سنةفكيف نتب ،سبعون
اثنية ما هي هاء  ،ابء غني اتء اتء [187]سورة األعراف: {الَ تَأْتِّيُكْم إِّالَّ بَْغتَة  }من أين؟ بغتة  ،وأربعمائة

ن ، واألربعو وعشرين وثالثنيت ألف وأربعمائة وتعدت عشرة اءج ،وأربعمائة ار ألفً فاجملموع صا ،عندهم
ويبقى أن علم  ،والسيوطي ألاف كتااًب امسه الكشف يف جماوزة هذه األمة األلف ،وما صار شيء ،قريبة

عن  -عليه الصالة والسالم-وجربيل ملا سأل النيب  ،الساعة ال يعلمه إال هللا ال ملك مقراب وال نيب مرَسل
]سورة  {أََكادُ أُْخفِّيَها} :يقول -جل وعال-وهللا  «السائل ما املسؤول عنها أبعلم من» :الساعة قال

والنصوص القطعية تدل على أنه  ،مَت أييت هذا األسلوب؟ إذا قرب من إخفائها ومل خيفها [15ط ه:
 أخفاها.

 طالب: .........
 عن اخللق هذا أمر مقطوع به.فال إنعم أكاد أخفيها حَت عن نفسي و 

من فعل ذلك له عند هللا "ما أعلم  "ما أَرى"يعين ما أظن أو  "يف النجوم ما أُرىيكتبون أاب جاد وينظرون "
-ليس له شيء عند هللا  ،النصيب واحلظ :اخلالق ،-جل وعال-يعين ليس له نصيب عند هللا  "من خالق
 أما املسلم ،والذي ليس له شيء يف اآلخرة الكافر الذي ليس له شيء يف اآلخرة هو الكافر ،-جل وعال

على   ،مهما بلغت ذنوبه فإنه إن عذب هبا عذب بقدرها وأخرج مث عاد إىل نصيبه من اجلنة أو عفي عنهف
 كل حال هذا األسلوب إمنا يقال يف حق الكافر.

 طالب: .........
 ؟ماذا
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 طالب: .........
 الكافر يف اآلخرة ليس له شيء. ،يف الكافر

 طالب: .........
  :-رمحه هللا-قال 

 فيه مسائل "
ألن الكاهن يدعي علم الغيب وهو وتصديقه كفر  "أنه ال جيتمع تصديق الكاهن مع اإلَيان ابلقرآن :األوىل

  .-جل وعال-ألن القرآن نفى ابلداللة القطعية والنص الصريح معرفة الغيب عن غري هللا ؛ ابلقرآن
 .«-صلى هللا عليه وسلم-د فقد كفر فقد كفر مبا أنزل على حمم»من أين  "التصريح أبنه كفر"

 طالب: .........
الذي مل يطلع عليه  -جل وعال-هو ما فيه شك أن الغيب املعروف املذكور هنا الذي مل يطلع عليه غري هللا 

 . -جل وعال-غري هللا 
ُل }يف اخلمس اليت ال يعلمها إال هللا  اآلن ْلُم السَّاَعةِّ َويُنَز ِّ ندَهُ عِّ َ عِّ ي إِّنَّ اَّللَّ اْلغَْيَث َويَْعلَُم َما فِّي األَْرَحامِّ َوَما تَْدرِّ

ِّ أَْرضٍّ تَُموتُ  ي نَْفٌس بِّأَي  ُب َغدا  َوَما تَْدرِّ اذَا تَْكسِّ   .[34]سورة لقمان: {نَْفٌس مَّ
لكن احلديث يف  ،وال ينفي أن غريه يعلم ،إن هللا يعلم ،إن األسلوب ليس فيه حصر :قد يقول قائل

هذا ما فيه أحد  ،أسلوب حصري «يف مخس ال يعلمهن إال هللا ،يعلمهن إال هللايف مخس ال » :الصحيح
معرفة قبل  :مل مبا يف بطوهنن من احلمل نقولاحلوا إن األطباء خيربون النساء :يعلم اخلمس قد يقول قائل

هو الذي  ،الغيب دائرة نعفإذا علم به امللك خرج  ،ال يعلمه أحد ،اطالع هذا احلمل عن دائرة الغيب
 تقصده أنت؟

 طالب: .........
 خالص.

 طالب: .........
خرب مسعه الناس   ،اطلع عليه العامل كله ،ي اطلع عليه العامل كله لو.. حَت يف األمور العادية الذال، حَت

 وأنت ما مسعته غيب ابلنسبة لك. ،كلهم
 طالب: .........

 تكذيب. نعم
 طالب: .........
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ُ }الغيب أل يف الغيب  هذا املنفي  [65]سورة النمل: {قُل الَّ يَْعلَُم َمن فِّي السََّمَواتِّ َواألَْرضِّ اْلغَْيَب إِّالَّ اَّللَّ
  .وأما يف أفرادهم فكل حبسبه ،عن غري هللا جبملة الناس ما هو يف أفرادهم الذي مل يُطالع عليه

 ،وال تعاملت مع الشياطني فعلت شيًئا،ما أان بكاهن وال  :يقولمن ُتُكهِّ ن له  "ذكر من ُتكهِّ ن له :الثالثة"
كما أن من أعطى الراب شريك ملن أخذه كما ُيرم األخذ   ،فأنت شريك له ،لكنك مكنت الكافر من كفره

  .ُيرم الدفع
ر أو ساف :كونه زجر الطري وطار وأخربين وقال يل  ،أان وهللا ما تطريت :قد يقول "ذكر من ُتُطريِّ  له :الرابعة"

فإن أمضتك هذه الطرية أو ردتك  ،ال، أنت تطري لك :نقول ،ال تسافر جمرد توجيه وإرشاد من تلقاء نفسي
 فقد أشركت.

 طالب: .........
والذي  ،بل مأمور به ،هذا ما فيه إشكال ،قصده الرصد مث الرد ،الذي يطالع جمرد اطالع قد يكون هدفه

وحكمه  ،والذي هدفه االطالع مع العمل هدفه غري ،جملرد االطالع من غري قصد للرد هذا حكمه غري
 غري.

  ..ذكر من ُتُطريِّ  له
ر له :اخلامسة" ر له الشخص املسحور الذي يريد أن يتخلص من هذا السحر  "ذكر من ُسح  ذكر من ُسح 

فقد  ،إذا مكان الساحر من الشرك ابهلل فقد شاركه ،كما سيأيت يف الباب الذي يليه  ،رةمبا يسمى ابلنشْ 
ر له ،شاركه ر له يف نفسه أبن ُُيَل عنه ما يف نفسه أو سحر له فيمن أييت  ،وهذا ُيسماى من ُسح  وسواء ُسح 

لكنه عند  ،لنفعه أبن يكون مسحورًا ويسعى يف خالصه من السحر ،من أجله سواء كان لنفعه أو ضره
ر له يف الضر ،مع متكينه من الشرك األكرب شريك له ،ساحر  ،إذا أراد أن يضر أحًدا ابلسحر فهذا ُسح 

ألن بعض الناس ممن ال خالق  ؛على هذا املسحور اوظلمً  ااعتداءً و  ا،يعين مع كونه كفرً  ،وهذا أمره عظيم
فأراد أن  ،خطب امرأة فرفضت أن رجالً  دينه حَت وصل إىل الصفر مثل ما ذكران يف درس سابق ورقِّ  ،له

 ،جاء أسبوع.. ما صار شيء ،وهي عندك ،خالص أعطين مبلغ كذا :ذهب إىل الساحر وقال ،يسحرها
أعطين  :جاء األسبوع الثاين انتهى قال ،نفس الشيء ما صار شيء ،آخر اأمهلين أسبوعً  :جاء له قال
 ،احلرس على بيتهم :قال ؟عجزت ملاذا ،عجزت ،خذ فلوسك :جاءه فقال ،ونفس الشيء ،أسبوًعا اثلثًا

 .الذكر حرز من الشيطان وأعوان الشيطان ،الذكر حرس ،احلرس من هم؟ الذكر
وفيه أذكار مؤقتة للصباح واملساء وللنوم  ،-جل وعال-املقصود أن على اإلنسان أن يداوم على ذكر هللا  

 وهلل احلمد. ،روج ولبس الثوب.. كل شيء له ذكر عنداناخلوللقيام من النوم ويف كل.. يف دخول البيت و 
ر له   .ذكر من ُسح 
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إذا تعلامه قاراًن هذا التعلُّم ابلتنجيم واالستدالل  ،واألمور مبقاصدها ،تعلُّم أاب جاد "تعلم أاب جاد :السادسة"
وأما من  ،يف اببهأبحوال النجوم على احلوادث األرضية وما أشبه ذلك هذا كفر بال شك على ما سيأيت 

هذا   ،أو ملعرفة ما رُتِّ ب عليها من تواريخ وحنوها ،تعلام احلروف األجبدية لتعليمها للناس أو لتعليمها لنفسه
  .كله ال شيء فيه

وهو يف  ،الكاهن والعراف واحد ،مر بنا أن الكاهن والعراف واحد "الفرق بني الكاهن والعرااف :السابعة"
والعراف الذي يعرف أماكن الضوالِّ ومعرفة املسروقات  ،كاهن يداعي معرفة املغيباتألن ال ؛مؤدامها واحد

 ى واحد.فاملؤدِّ  ،وما أشبه ذلك
 وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. ،وهللا أعلم

 طالب: .........
 ي جاء َيسمع التسليم ُيسلام عليه عيااًن.، هذا الذَيسمع التسليم

 .........طالب: 
 ؟ماذا

 طالب: .........
 نعم زايدة.

 طالب: .........
 ال، األصل أنه يصلي عليه بنفسه.

 طالب: .........
 ألهنا ليست من أصل الكتاب. ؛ما تكتب نعم

 طالب: .........
 ُيضرون؟ ما هي عطلة؟األسبوع القادم ما فيه، الطالب  ال ال،

 طالب: .........
 خالص.

 طالب: .........
 ..يصلون.. أو أيخذ من أثره شيًئا كيفيعرفون   نعم

 طالب: .........
 ؟! ذه األمورهتعرف 

 طالب: .........
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 أجل امحد ربك واشكره..
 طالب: .........

 من صالة العصر.. وأذكار الصباح من صالة الصبح..
 طالب: .........

 إىل الزوال من الصباح إىل الزوال.. نعم
 طالب: يقضيها اي شيخ؟

 ين؟أ
 طالب: أذكار الصباح..

 وهللا.. نعمين أذكار الظهر..! أواحد يقول  ،بعد يف املساء وإن قضاها واشتغل بذكر هللا شيء طيب ءجتي
 طالب: طيب لو ما جلس إال بعد الظهر..

  يشتغل بذكر هللا.
 طالب: .........

 السبب؟ لكن ما
 طالب: .........

أو له موقف  ،قد يكون فيه أشياء يهاهبا أو خيافها ،يف قلبه استخار؟ على كل حال على حسب ما يقر
 ألن األرواح جنود جمندة. ؛وقد تكون ظاهرية ،قد تكون ظاهرة ،أو ال يريدها أصالً  ،منها

 طالب: .........
 .فقطال؟ أجل يتوكل على هللا  أوَيتنع  يريد أنال ال، عازم يعين لو منع 
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 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
 ."بسم هللا الرمحن الرحيم

 وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. ،احلمد هلل رب العاملني
 اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعني برمحتك اي أرحم الرامحني.

 :-تعاىل رمحه هللا-قال اإلمام اجملدد 
 النشرة.ما جاء يف ابب 

هي من عمل » :سئل عن النشرة فقال -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن جابر 
ويف  ،ابن مسعود يكره هذا كله :سئل أمحد عنها فقال :رواه أمحد بسند جيد وأبو داود وقال «الشيطان

 رجل به طب أو يؤَخذ.." :البخاري عن قتادة قلت البن املسيب
 أو يؤخاذ يؤخاذ..

 "؟أُيل عنه أو يُ ْنَشر.. :"أو يؤخاذ عن امرأته
 يُ َنشار.

 أحسن هللا إليك أو..
 يُ َنشار.

 أحسن هللا إليك.
عنه انتهى وروي عن  فأما ما ينفع فلم ينهَ  ،إمنا يريدون به اإلصالح ،ال أبس به :قال ؟ُيل عنه أو يُ َنشار"أ

 ال ُُيَل.." :احلسن أنه قال
 ال َُيُل.. ال َُيُل..

 َُيُل.. أحسن هللا إليك.
 ،وهي نوعان َحلٌّ بسحر مثله ،النشرة َحلُّ السحر عن املسحور :"ال َُيُل السحر إال ساحر قال ابن القيم

 ،نتشر إىل الشيطان مبا ُيبفيتقرب الناشر وامل ،وعليه ُُيَمل قول احلسن ،وهو الذي من عمل الشيطان
  .فهذا جائز ،والثاين النشرة ابلرقية والتعوذات والدعوات واألدوية املباحة ،فيبطل عمله عن املسحور

  :فيه مسائل
  .النهي عن النشرة :األوىل
 الفرق بني املنهي عنه واملرخاص فيه مما يزيل اإلشكال." :الثانية

 وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني. ،احلمد هلل رب العاملني
 أما بعد:
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وذكر بعض أنواعه مما جاءت به  ،ما يناقض أصل التوحيد من السحر :-تعاىل رمحه هللا-فلما ذكر املؤلف 
ه ويف وله حقيقة يتأثر هبا املسحور يف عقله ويف بدن ،ألن السحر واقع ؛ذكر كيف يُعاجَل املسحور ،النصوص

ر يتغريا جذراي   ،وواقع وله أثر ملموس وواضح ،نفسيته فضرر  ،وقد يتغري يف داينته ،وحنن نرى من ُسح 
 حده ضربة ابلسيف ل ع َظم خطره أوالً  وأن ،ولذا جاء الشرع بقتل الساحر ،السحر والسحرة خطري جد ا

واألمر الثاين لضرره البالغ على املسحور يف مجيع جهاته يف دينه يف عقله  ،ألصل التوحيد ملنافاته ومناقضته
ولذا  ،-نسأل هللا العافية -فال يوَجد أضر من السحر ،يف بدنه يف نفسيته يف تعامله مع أقرب الناس إليه

  .وجاء قتله عن ثالثة من الصحابة كما تقدم ،جاء حكمه كما هو معلوم
وأدهى من ذلك وأمر حينما  ،ويعظم ضررهم ،وينتشر وجودهم ،حينما يتساهل مع هؤالءاإلشكال 

 ؛فإنه يف الباطن ضرر حمض ،مراأل ولو نفعوا يف ظاهر ،وجودهم ضرر حمضُيستعَملون فيما يظن أنه ينفع و 
ا يناقض الشياطني ممإىل تقدمي التقريب و الو  -جل وعال-وابلكفر ابهلل  ،ألن عملهم ابلشرك قائم ألنه..

وجود هذا النفع كال شيء ابلنسبة للضرر  ،وأي نفع يقاوم ويوازي أو يقارب مثل هذا الضرر ،أصل التوحيد
 فالضرر احلاصل يف دنياه ،رة عندهما مث انتفع ابلنشفقد كان مسحورً  ،احلاصل هبم لو انتفع أحد بوجودهم

والدين رأس املال كما قالوا  ،يء ابلنسبة لآلخرةال ش  ال يقاوم وال يقارب الضرر احلاصل يف أخراه والدنيا ك
من سرت على و  ،من فراج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فراج هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة» :يف حديث

ج هللا عنه كربة من  ج عن مسلم كربة فرا لكن من فرا  ،يف الدنيا واآلخرة «مسلم سرته هللا يف الدنيا واآلخرة
ا ابلنسبة وال تعدل شيئً  ،اشيئً  يو األن مجيع كرب الدنيا ال تس ؛القيامة ما قيل يف الدنيا واآلخرةكرب يوم 

يعين يف  "ما جاء يف النشرة"لكرب يوم القيامة النشرة حل السحر عن املسحور حل السحر عن املسحور 
  .الباب م ن آاثرما يف حرمي أو ابلتوقف؟ جاء التفصيل فيابجلواز أو ابلت :هل يقال ،حكمها

 -صلى هللا عليه وسلم-عنه أن رسول هللا " -رضي هللا تعاىل-بن عبد هللا  "عن جابر" :-رمحه هللا-قال 
هي » :فقال" -عليه الصالة والسالم-فأجاب النيب  ،يعين شخص مسحور كيف ُُيَل عنه "سئل عن النشرة

يعين النشرة املوجودة يف ذلك الوقت النشرة املوجودة يف ذلك  ،هذه للعهد "أل"النشرة  "«من عمل الشيطان
هي من عمل » :فقال" -عليه الصالة والسالم-وهي ال تكون إال عن طريق السحرة فقال  ،الوقت

 ."«الشيطان
ألن الشيطان إمنا  ؛أعظم من أن تكون حمرمة ،وإذا كانت من عمل الشيطان فهي أعظم من أن تكون حمرمة 

دم إليهم شيء رب وقُ وأتباعه من الشياطني من اجلن إمنا يسعون يف حل السحر عن املسحور إذا قُ  ،ُيل
 .وهي من عمل الشيطان ،فهي شرك يف احلقيقة
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بعضهم  ،جيد معناه أنه مقبول :وإذا قالوا ،وموجود يف مسند أمحد بسند جيد "رواه أمحد بسند جيِّ د" :قال 
ويف ثالثة مواضع من جامع الرتمذي  ،كما قال ابن حجر تعين صحيح  إن جيد :يوازي به الصحيح وقالوا

ولكن اجلهبذ ال يعدل عن صحيح إىل جيِّ د إال  :حسن صحيح وقال ابن حجر مبنزلةجيد حسن  :قال
رواه "حسن  :لكنه فوق احلسن وإال الكتفى بقوله ا،يعين يف مقام أقل من التصريح بكونه صحيحً  ،لنكتة

يرويه أبو داود يف سننه عن اإلمام أمحد عن طريق  -رمحه هللا -من طريق أمحد "داود أمحد بسند جيد وأبو
اآلن نستفيد من رواية أيب داود أو ال نستفيد؟  ،وهو شيخه ،ألنه يروي عن اإلمام أمحد مباشرة ؛اإلمام أمحد

 واألصل موجود.
 سب السند اي شيخ.حبطالب: 

 ؟ماذا
 طالب: نفس السند؟

 يرويه عن أمحد بنفس السند. ،نفس السند نعم
 طالب: ..........

 نستفيد؟  ماذا
 طالب: ..........

لو جاءان حديث رواه البيهقي من طريق البخاري وبينه وبني البخاري راواين  ،أخذ به وارتضاه ،يعين ارتضاه
ج هذا ن البيهقي خرا إنستفيد من هذا كما قال األخ  ،واحلديث يف صحيح البخاري ،من طريق البخاري

 وتعيني ونستفيد من ذلك الزايدة يف األلفاظ أحياانً  ،وإن كان البخاري ال ُيتاج إىل دعم ،احلديث وارتضاه
ولذا  ،ألنه إذا روى عن البخاري ال يلزم أن يكون احلديث بسنده ومتنه كما هو يف البخاري ؛املبَهم أحياانً 

 يقول احلافظ العراقي:
 مــــــــن عــــــــزاواألصــــــــل يعنــــــــي البيهقــــــــي و 

 
 زاوليــــــــــــــــــــــت إذ زاد الحميــــــــــــــــــــــدي مي ــــــــــــــــــــــ 

رواايت اجلامع الصحيح تعدد  ،رواايت الصحيح اختالف تكون بني وأحياانً  ،فنستفيد من رواية هؤالء 
عت رواايهتم برموزهم يف النسخة اليونينية يكون الرواة عن اإلمام البخاري الذين مجُ  ،مواضعه يف الصحيح

 ما رواه اإلمام البخاري كالبيهقي مثالً  ،فنرجح يف هذا االختالف ما رجحه إمام من األئمة ،بينها اختالف
 .اإهنا ال تفيد شيئً  :وال يقال ا،رواية أيب داود للحديث عن أمحد ليست عبثً ف
وال شك أن  ،حل السحر عن املسحور من عمل الشيطان ،هي من عمل الشيطان يعين النشرة :قال 

  .السحر سواء كان عقده أو حله كله من عمل الشيطان
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 ،ابن مسعود يكره هذا كله "يكره هذا كله :ابن مسعود :فقال" فقالعن النشرة  "سئل أمحد عنها :وقال"
-الذي قال النيب  ،أبو عبد الرمحن بن مسعود بن غافل اهلذيل ابن أم عبد ،عبد هللا بن مسعود ،ابن مسعود

وأييت بعض  ،«ا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبدمن أراد أن يقرأ القرآن غض  » :عنه -عليه الصالة والسالم
نسأل  ،وددت أن أحك قراءة ابن مسعود من املصحف بضلع خنزير :اجلبابرة من حكام املسلمني ويقول

 هللا العافية! 
والكراهية  ،ألنه يكره النشرة ابلسحر ؛يكره هذا كله ...ابن مسعود من علماء الصحابة وفقهائهم وحفاظهم

  ،ولو كان من القرآن ،ويكره ما كان فيه تعليق ،الكراهية عند املتقدمني تعين التحرمي ،عندهم تعين التحرمي
  .والكراهية تعين التحرمي ،-رضي هللا عنه-ذا عنه وقد تقدم ه ،ولو كان من القرآن ،كما تقدم

املسيِّ ب أو املسياب  "قلت البن املسيب" :بن د عامة السدوسي أبو اخلطاب قال "ويف البخاري عن قتادة"
 :من أهل التحري والورع يقولون اعً مجْ  فإن ولذا ،ب أيبب هللا من سيا سيا  :ويذكر عنه أنه قال ،هبذا وهذا

رجل به  "رجل به طب :بعن قتادة قلت البن املسيِّ  "وبه ضبطه األكثر  ،املسيِّ ب واملشهور الفتح املسياب
 :قال ؟ما به :أحدمها ملا ُسحر قال -عليه الصالة والسالم-ولذا ملا نزل امللكان عليه  ،يعين سحر ،طب

 ؛وأنكره املعتزلة ،البخاري وغريهاثبت يف  -عليه الصالة والسالم  -، وسحر النيبيعين مسحور ،مطبوب
ألنه ثبت أنه   ؛والسحر كأنه عندهم ينايف العصمة ،وعندهم أن مثل هذا ينايف العقل ،العتمادهم على العقل

لكنه فيما يتعلق ابلوحي وتبليغ الدعوة معصوم ابإلمجاع ال ُيصل فيه  ،كان كأنه أييت الشيء وهو ال أيتيه
تعرفون قصة الغرانيق؟ خالصتها أنه   ،على قصة الغرانيق أبهنا موضوعةومن أجل هذا حكم العلماء  ،خلل
 يقرأ يف سورة النجم.. -عليه الصالة والسالم-كان 

 طالب: ..........
ثَةَ األُْخَرى}نعم،  ى َوَمنَاةَ الثَّالِّ أدخل الشيطان يف القصة  [20-19]سورة النجم: {أَفََرأَْيتُُم الالََّت َواْلعُزَّ

ألنه يتعلق  ؛؟ كذب وخمتلق وموضوعماذا هذا :قال العلماء "وإن شفاعتهن لرتجتى ،الغرانيق العلىتلك "
ر ابن حج ،ممن حسنها ابن حجر ،وهلا طرق حسانها بعضهم من أجل هذه الطرق حسنها بعضهم ،ابلتبليغ
 .الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف السرية ،نحسِّ وأظن الشيخ  ،لكثرة طرقها ؛حسنها

 طالب: ..........
أما يف أمور الدنيا  ،ألهنا تنايف مقتضى العصمة يف التبليغ ؛على كل حال العلماء حكموا عليها ابلوضع

وقصة  ،-عليه الصالة والسالم-بشر  ، فهويل إليه كذايعين كونه أييت كذا أو ال أيتيه أو خيُ  ،أمرها سهلف
 .وال جمال إلنكارها ،السحر يف صحيح البخاري وغريه

 طالب: ..........
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 ؟ماذا
 طالب: ..........

على كل حال  ،امن أجل هذه أيضً  [52]سورة احل ج: {إِّالَّ إِّذَا تََمنَّى أَْلقَى الشَّْيَطاُن فِّي أُْمنِّيَّتِّهِّ }آية احلج 
 .-هللا عليهرمحة -َمن املؤلف؟ األلباين  ،وأُلِّ ف فيها نصب اجملانيق لنسف قصة الغرانيق ،املرجاح أهنا خمتلقة

عرف ابلصرف وما ألن من أنواع السحر ما يُ  ؛يصرف عنها "أو يؤخاذ عن امرأته ،رجل به طب يعين سحر"
اليت وهو من النواقض  ،وهو من أنواع السحر ،ما يعرف ابلصرف وما يعرف ابلعطف ،يعرف ابلعطف

  .والعطفذكر منها السحر ومنه الصرف  ،ذكرها اإلمام اجملدد يف النواقض العشرة
 ،أُيل عنه أو ينشار؟ به طب أو يؤخاذ عن امرأته طب يعين سحر "يؤخاذ عن امرأته أُيل عنه أو ينشار"

ويكون بعض  ،أو للتنويع ؟هذه إما للشك هل قال كذا أو قال كذا "أو  "ا بسحر فيؤخاذ عن امرأته أيضً 
أُيل عنه  ،فيكون من عطف اخلاص على العام ا،ألن أو هذه تكون عطفً  ؛الناس به سحر غري النوع املذكور

  .ال أبس به :ا أو هنا للشك قالأو ينشار كذا أيضً 
  اه . "فلم يُنَه عنهفأما ما ينفع  فأما ما ينفع ،إمنا يريدون به اإلصالح ،ال أبس به :قال"

ألنه  ؛هل يعين هذا أنه يبيح حل السحر ابلسحر؟ هل معناه أنه يبيحه ،انتهى ،فأما ما ينفع فلم يُنَه عنه
ألنه ينفع؟ وقوع الرجل على بنته أو على أمه يظنون  ؛ينفع؟ كم من اجلرائم والفواحش مما يُزَعم أنه ينفع يباح

ولذا الشيخ  ،باح ألنه ينفع؟ ال، وهذا أسهل من الشرك األكربأهنم ينتفعون هبذا كما ينتفع الزوج بزوجته يُ 
ا وذبح ا جديدً ا سكن بيتً يف بعض كتاابته ذكر أن شخصً  -رمحة هللا عليه-الشيخ  ،حممد يف بعض كتاابته
يعين على اجلماعة وهو يتكلم كأن الشيخ حس أهنم ما  ،ما هو يف بعض الكتاابت ،عند عتبة الدار نسيكة

 ،فتأثروا وتغريوا وأحسوا ابلرعب ،وقع على أمه ،ا وقع على أمهإن شخصً  :ا وقالا ابلغً أثر فيهم اخلرب أتثريً 
واملعصية وإن كانت فاحشة  ،الشرك األكرب ما يؤثر فيكم :فتعجب الشيخ منهم قال ،هذا أمر غري مألوف

  .وكبرية من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم األمور دون الشرك
  اه . "فأما ما ينفع فلم ينه عنه ،فإمنا يريدون اإلصالح"

ال  :روي عن احلسن أنه قال"ألنه  ؛يف تقسيم ابن القيم ما ينزال عليه كالم ابن املسيب وكالم احلسنسيأيت 
احلصر هنا ال ُيل السحر إال ساحر حصر حقيقي أو  ،ال ُيل السحر إال ساحر "ُيل السحر إال ساحر

النشرة  :قال ابن القيم"ألنه يف كالم ابن القيم  ؛يعين ما ُيل السحر إال بسحر؟ هذا حصر إضايف ؟إضايف
 ،وهو الذي من عمل الشيطان ،حل بسحر مثله "وهي نوعان حل بسحر مثله ،حل السحر عن املسحور
حل  :عليه يتنزل كالم احلسن من قوله ،عليه ُُيَمل قول احلسن ،حله بسحر مثله ،وعليه ُيمل قول احلسن

  .ال ُيل السحر إال ساحر ،السحر ال ُيل السحر إال ساحر
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فيتقرب  ،وعليه ُيمل قول احلسن ،وهو الذي من عمل الشيطان ،بسحر مثله السحر وهي نوعان حل"
وهو  "مبا ُيب إىل الشيطان"يعين الساحر واملسحور الذي طلب حل السحر يتقربون  "الناشر واملنتشر

فيبطل  ،الشيطان مبا ُيبفيتقرب الناشر واملنتشر إىل " ،هذا هو الشرك األكرب ،الشرك وتقدمي القرابني هلم
  .فيبطل عمله عن املسحور "عمله عن املسحور

والدعوات واألدوية  النشرة ابلرقية والتعوذات"النوع الثاين من النشرة من حل السحر عن املسحور  "والثاين
 وعليه يتنزال قول احلسن. ،مل قول احلسنوعليه ُيُ  "املباحة فهذا جائز

 طالب: ..........
إمنا  ،ال أبس :وعليه ُيمل قول ابن املسيب الذي يقول ،احلسن قوله األول.. ال، ابن املسيب نعمال ال، 

من استطاع أن ينفع » :عندما سئل عن الرقية قال -عليه الصالة والسالم-والنيب  ،يريدون به اإلصالح
 ،ل عنه السحر ابلرقيةحُ  -عليه الصالة والسالم-والنيب  ،«من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل ،أخاه فليفعل
والثاين يعين النوع الثاين النشرة ابلرقية والتعوذات والدعوات واألدوية  :قال -عليه السالم-رقاه جربيل 

 .وعليه ُيمل قول ابن املسيب ،فهذا جائز ،املباحة
أجازوه يف كتب  ،أجازوا حل السحر ابلسحر للضرورة ،بعض الفقهاء السيما من متأخري احلنابلة أجازوه 

ولكن هل احلياة  ،إن هذا مثل أكل احملرام كامليتة إلبقاء احلياة :قالوا ،أجازوه للضرورة ،الفقه عند احلنابلة
هل هي أهم من  ،وبقاؤها بقاء النفس وحفظ النفس من الضرورات اخلمس اليت جاءت الشرائع حبمايتها

م ألن ما حرُ  ؛ل امليتة ما فيه خلل ابلدين مثل الشركأك .الضرورة األوىل اليت هي حفظ الدين؟ ما هي أهم
 .ما حرم أخذه حرم دفعه ،هذه قاعدة عند أهل العلم ،أخذه حرم دفعه

والدافع شر من البغي  ،والدافع وهي حرام عليه أشد من حترمي مهر البغي ،فالساحر أيخذ فيما يزعم أجرته 
واملسحور الذي  ،فالساحر عمله حمرام ،آكل الراب وموكله -عليه الصالة والسالم-ولعن النيب  ،ومن يدفع هلا

 ،ومعني له عليه ،ومعني له عليه ،والساحر يتقرب إىل الشياطني شريك له يف ذلك ،يتقرب إىل هذا الساحر
هذا مقتضاه اإلبقاء فهو مناقض ومناٍف  ؟فما معىن أن يُذَهب إليه ويُطَلب منه ،ومادام حد الساحر القتل

عليه الصالة -والنيب  ،إنه جيوز للضرورة :فكيف يقال ،مناقض له ،حلد الشارع يف السحر والسحرة
 .وعمل الشيطان فيه شيء مباح؟ ما فيه شيء مباح «من عمل الشيطان» :يقول -والسالم

قد مات  ،قد ماتفوإال  ،هذا القول يابعض الفقهاء وبعض املعاصرين أح وعلى كل حال هو موجود عند 
 ألنه ال َيكن أن يتأتى إال ابلشرك األكرب. ؛القول به

 طالب: ..........
 ي هو الشرك ممكن له من الشرك.شارك مشرتك معه يف قضية السحر الذم ،ال، هذا مشارك له
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 طالب: ..........
 كراهة حترمي.

 طالب: ..........
ويف سورة اإلسراء  ،من األقوال اليت يقطع بتحرَيها بل من الكبائر يقول ابلكراهةحَت اإلمام أمحد عنده كثري 

ْندَ } :مث بعد ذلك يقول ،بل فيها كبائر -جل وعال-عدد من عظائم األمور ذكرها هللا  ُكلُّ ذَلَِّك َكاَن َسي ِّئُهُ عِّ

 .[38]سورة اإلسراء: {َرب َِّك َمْكُروها  
 طالب: ..........

 لبعض املتأخرين إذا زال عقله رفع عنه القلم. ،تأخرينال ال، بعض امل
 طالب: ..........

 ين؟أ
 طالب: ..........

 نقيض التوحيد. ،ومصادم مصادمة للدين ،لكن هذا مناقض مناقضة ،أثره يف الدين
 طالب: ..........

 حكمه حكم اجملنون. ،رفع عنه القلمإذا زال عقله يُ 
 طالب: ..........

 ؟ماذا
 ..........طالب: 

  .تنطق ما هو تفعل
 طالب: ..........

 يُفراق بني الفعل والقول. نعم،
مما ينتفع به ما ذكره وهب بن منبِّ ه أنه  :والثاين النشرة ابلرقية والتعوذات والدعوات واألدوية املباحة قالوا

 ،وُيسو منها املسحور ثالث حسوات ،فتوضع يف ماء ويُقَرأ عليها ابلقواقل ،يؤخذ سبع ورقات من السدر
أما التجربة اليت يتداوهلا السحرة ووجودها قدمي من اجلاهلية أن  ،إن هذا جمراب وانفع :قالوا ،ويغتسل ابلباقي

ويصب عليه الرصاص حَت يرى الساحر صورته يف هذا الرصاص   ،يوضع طست فيه ماء فوق رأس املسحور
وليس بدواء  ،هذا سحر وليس برقية ،هذا سحر ،أو شيء من هذا مث بعد ذلك ينحل السحر ،كما يقولون

 بل هو من النوع احملرم الداخل يف حل السحر ابلسحر. ،مباح
 طالب: ..........
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 ما ينفعه. ،ما ينفع إذا مل يعتقد ويتقرب إىل الشياطني ما ينفعه ،ما يشتغل
 طالب: ..........

 أيٌّ؟
 طالب: ..........
 نفث هكذا.. -ارضي هللا عنه-عائشة مثل ما قرأت  عاداي   ايف املاء وينفث عليه نفثً يضع أوراق السدر 
 طالب: ..........

-ن النفث بعد ما يقرأ وخيتلط الريق بكالم هللا أب والعادة جرت ،نفث مث يقرأي يف الرقية يف املنام النفث قبل،
 ينفث فيه. -جل وعال

 طالب: ..........
 عندك شيء أنت؟  ،عبد الرمحن أنت؟ أاب ؟ تعرف شيًئا شيًئاوهللا ما.. تعرف 

 طالب: ..........
 عندك؟  ماذاال، أنت لك عالجات وعندك أدوية وعندك.. 

 طالب: ..........
 عندك من عالجات مباحة للسحر؟  ماذاهذا املعروف،  نعمحديث النوم 

 طالب: ..........
 .-عليه الصالة والسالم-وهبا شفي النيب  ،الرقية مفروغ منها

 طالب: العسل وزيت الزيتون وزيت احلبة السوداء هلا أثر..
 .يعين لو قرئ على ماء زمزم

 .أبلغطالب: 
 غريها؟  أمهي الشونيز  ، هي الشونيزاحلبة السوداء اليت لط مبا ذُك ر من العسل وزيتأبلغ وخُ  

 طالب: ..........
 ما هي هي؟يصري إذا صارت  ماذا

 طالب: ..........
 الثانية غري الشونيز؟ ما عندك؟ ؟عندك شيء منها

 طالب: ..........
ألهنا  ؛قرر أن احلبة السوداء هي العجوة ،وله عناية ،أنت تدري فيه واحد من الشباب املعاصرين طالب علم

 نة.وواحد نفى من طالب العلم نفى أن تكون العجوة هي املوجودة يف املدي ،سوداء
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 طالب: ..........
ومبا يسمى تواتر العمل  ،وتوارثها الناس طبقة عن طبقة ،ومن متر العالية ،لكنها عجوة ،ولو صارت رديئة

 والتوارث.
 طالب: ..........

 الذئب إلخراج اجلن فيه شيء؟ 
 طالب: كلها ضروب من السحر اي شيخ...

االعتماد  ،إذا مل تكن شرعية وال عادية فهي شرك ،على كل حال األسباب ال بد أن تكون شرعية أو عادية
 :لو جاء شخص وقال ،إذا مل تكن شرعية جاء هبا الشرع أو استمرت هبا العادة فهي شرك ،عليها شرك

ومل تثبت هبا العادة  ،هبا نص ألنه مل أيت   ا؛يكون هذا شركً  ،هذه الورقة ،هذه الورقة شفاء من املرض الفالين
فهل ثبت أن اجلين يهرب إذا رأى الذئب أو  ،هبا العادة والتجربة فهي من أنواع العالج وإن ثبتت ،والتجربة

 جلد الذئب؟
 طالب: ..........

 قصص من الذين يقتنوهنا.
 طالب: ..........

وإذا كان األمر  ،وما تدري عن حقيقة األمر ،أيكل اجلن ،هم ذكروا يف كتب احليوان أن الذئب أيكل اجلن
ا لذرائع الشرك. ،محاية جلناب التوحيد ؛َُيَنع ،يف دائرة الشك فُيمَنع  وسد 

 طالب: ..........
 "..إىل أن قال  "وهكذا كودعة أو انب" ،فيبقى على األصل ،ما استفاد ،ما نفعوبعضهم يقول:  ،نعم

 من كالم الشيخ حافظ احلكمي. "وأعني الذائب
 طالب: ..........

 ين؟أ
 طالب: ..........

 ابن املسيب؟
 طالب: ..........

 نه ُيمل عليه النوع الثاين من كالم ابن القيم؟ ابلرقية.إقلنا 
 طالب: ..........
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إذا   ،ال ُيل السحر إال ساحر ،ملنعيرى ا ،هو ما يرى جوازه ،الذي هو الشرك ،ما ُيل السحر إال ساحر
 أمحل بسحر مثله النوع األول وهو الذي من عمل الشيطان جائز  ؟جائز :يسحر وكذا يقالو  اساحرً  كان

 ما هو جبائز؟ 
 طالب: ..........

 فيتقرب الناشر واملنتشر إىل الشيطان مبا ُيب فيبُطل أو فيُبط ل عمله عن املسحور.  ،مل قول احلسنوعليه ُيُ 
 طالب: ..........
.. امطردً  ليسلكنه  ،هذا إذا اطرد ،هذا إذا اطرد ا،ما يصري شرعي   عاداي   ايصري عالجً  ا،ال، ما يصري شرعي  

 .ا طلعبذئب ومنا ئج :قال انس
 طالب: ..........

 لكن ما هو مطرد. ،لكن لو اطرد نعم،
 طالب: ..........

 ؟ تنشري؟  ماذا
 طالب: ..........

 ه.نريد أن نقرأ ،ه على اإلخوانأهذا خل نقر 
 ،وفقد حاسة الكالم يف احلادث وهي أنه إذا حدث حادث سيارة مثالً  ،عندان عادة يف منطقتنا :هو يقول

مث  ،فيأتون ِبانء فيه ماء ويقرؤون فيه القرآن ،نه قد يكون تلبس به جان وقت احلادث والفزعإ :فإهنم يقولون
ال بد أن يكون يف نفس وقت  :ويسموهنا التنشري ويقولون ،يذهبون ملكان احلادث ويرشون ذلك املاء

 إن ذلك جيعل اجلان خيرج منه.. :ويقولون ،الساعة الرابعة عصرًا احلادث مثالً 
لكن  ،يكون من النوع اجلائز ،فإذا كان بسبب هذا فال مانع ،اال شك أن للقرآن والرقية واملاء املقروء فيه أثرً 

 مع ذلك إذا كان جمرد اعتقاد..
 طالب: ..........

 ما له عالقة.فإذا كان مكان احلادث 
 طالب: ..........

 ال، مكان احلادث ما له عالقة.
 طالب: ..........

 الرقية على املريض نفسه. ،ما له عالقةفال ال ال، إذا كان مكان احلادث 
 طالب: ..........
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 نعم ممنوعة. ،مُتنع
 طالب: ..........

 هذا. ألهنم اعتقدوا ؛هو َيكن أتثريها ابعتقاد
 طالب: ..........

 ؟نعم يعين هل حصل أن تكلم..
 طالب: ..........

 جمرد اعتقاد. ،ال ال، هذا جمرد اعتقاد نعم،
 طالب: ..........

 ؟ماذا
 طالب: ..........

 تسقط اإلجازة؟ كيف
 طالب: ..........

 ..؟.وعنده سحر 
 طالب: ..........

 فانظر عمان أتخذ دينك. ،إن هذا العلم دين
 طالب: ..........

 إن هذا العلم دين فانظر عمن أتخذ دينك. ،وال جيوز األخذ عنه أصالً  ،ال ال، خالص ما له قيمة نعم،
 طالب: ..........

 إذا غلب على عقله.
 طالب: ..........

وإذا تركه بعد أن زال عقله بسبب السحر  ،حكمه هذا هوإذا تركه وعقله اثبت  ،ال ال، إذا غلب على عقله
تعرفون إذا كرب السن  ،مثل اإلنسان إذا اختلط ،زوالهيبقى على ما كان عليه قبل  ،حكمه حكم اجملنون

 وخرف وهذر على ما يقولون يرتفع عنه التكليف.
 واز فك السحر ابلسحر عند الضرورة؟حكم من استدل بقول الفقهاء جب :يقول
بحث عن دليل له إن وجد دليل مما تقوم به يُ  ،ستدل لهيُ  ،ستدل بهوال يُ  ،ستدل لههاء يُ قول الفق :أوالً 

إذا مل يوجد يبقى أن الشرك األكرب أعظم  ،دليل من كتاب أو سنة فبها ونعمت ،من غري معار ض ةاحلج
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ويف أقواهلم  ،وللفقهاء أقوال معدول عنها ،ستباح مبثل هذه الدعاوى مهما قيلفال يُ  ،الذنوب وأكرب الكبائر
 ما قلنا.، وعلى كل حال مثلألهنم ليسوا مبعصومني ؛وفيها اخلطأ أيًضا ،وفيها املرجوح ،الراجح

 من استدل بقول الفقهاء.. :يقول
تج به أو وإذا اختلف العلماء يف قول الصحايب هل هو حجة ُيُ  ،الفقهاء قوهلم ليس بدليل وال حجة :نقول

رف عنهم قول صريح يف عمن دوهنم يعين األئمة الكبار ما عُ  فألن يشتد اخلالف يف قول التابعني فضالً  ال؟
 ،فأبيحت من أجل الضرورة ،ا إىل مسائل وقعت حمرمة ابلنصاستنادً  ؛لكنه قول بعض األتباع ،ذلك

 ،ال أعظم خسارة منه ،لكن ليس من هذا النوع الشرك األكرب ،والقواعد العامة الضرورات تبيح احملظورات
،قد يصل احلد ابملسحور إىل أن يقتل زوجته وأوالده :لكن قد يقول قائل لكن  ،والضرر ابلغ ، ضرره متعدٍِّ

 ،ال بينه وبينهمسجن وُيُ يُ  ،سجن مثل غريهيُ  :يقال هلم ماذامع ذلك ماذا يقال؟ مثل مدمن املخدرات 
يف ترك األوراد واألذكار اليت جاءت حبفظ اإلنسان من والضرر الواقع عليه ال شك أنه بتفريط منه من جهة 

وعاش عشر  ،يعين لو حصل على واحد حادث ،ا مصيبة من املصائبوأيضً  ،هذا النوع من السحر أو غريه
 يصرب وُيتسب. ؟به يفعل ماذا ؟يقال له ماذا ،عشرين سنة ما ينام الليل من اآلالم واألوجاع ،سنني

 طالب: ..........
أول من يدخل املسجد  ،ادبِّ اظ عُ فا شخص عنده أربعة أوالد حُ  ، ُيصل منها أشد من ذلكأحياانً العني 

 ،بعدها اما صلوا وال فرضً ف ،هبم له يشوفهمء وجا ،شايب من الشيبان م، أبوهواحد من أقراهن همفدعا ،هم
رح لساحر يفكه؟! يؤتى  :..؟! أي ضرر أعظم من هذا؟! نقولماذا ،وساءت أحواهلم ،ونبذوا القرآن ونسوه

 شرك.بما هي  ،لكن هذه أسباب شرعية مباحة ،بذل األسبابوتُ  ،ستغسلويُ  ،هبذا الرجل
  :-رمحه هللا-قال 

  :فيه مسائل
ومن أساليب التحرمي  ،وأن أعمال الشيطان كلها حمرمة ،وأهنا من عمل الشيطان "النهي عن النشرة :األوىل"

أو ال تفعلوا   ،أو هذا كذا أو كذا ،هذا حمرم :ال يلزم أن يقال ،من أساليب التحرمي ،إضافته إىل الشيطان
التشبيه  ،والتشبيه ابلشيطان يدل على حترمي العمل ،من عمل الشيطان عرفنا أنه حمرم :إذا قيل ،كذا

  .عن الشيطان فضالً  ،عن الشيطان هذا ابحليوان فضالً  «يف هبته كالكلب العائد»ابلشيطان 
يعين الوارد يف النصوص اليت  "مما يزيل اإلشكال الفرق بني املنهي عنه واملرخص فيهاملسألة الثانية  :الثانية"

وما  ،هذا فيه إشكال ،نه عنهأما ما ينفع فلم يُ  ،إمنا يريدون اإلصالح :فيها بعض الرتخيص كقول من يقول
جاء يف كالم ابن  ،وهذا جاء يف كالم ابن القيم ،الذي يزيله؟ التفصيل والتفريق بني املنهي عنه واملرخص فيه

 ب على صورة.ونُ زِّ ل كالم ابن املسيِّ   ،القيم ونُ زِّ ل كالم احلسن على صورة
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 وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
 طالب: ..........

 ؟كيف
 طالب: ..........

 .انتفت املعاَرضة وإال ُردا لكن إذا أمكن توجيهه و  ،يعاَرضال، ما ُ 
 طالب: ..........

 ،ويستغيث به ، الذي يدعو صاحب القربفتنة له أحياانً  .. ينتفع الفاعل فتنة من أجل امسع أحياانً ال، أحياانً 
 من أجل فتنته. ؛وشيخ اإلسالم ذكر هذا يف الفرقان ،ويليب طلبه ، يرد عليه شيطانويستنجد به أحياانً 

 ..........طالب: 
 .-عليه السالم-هذا من خواص سليمان 

 طالب: ..........
 ن؟ و يدريك أهنم مسلم ماذا

 طالب: ..........
 ؟تراه

 طالب: ..........
-والتجربة تثبت أهنم بلوى وابتالء من هللا  ،ويصدقوهنم ،ما يتمثل.. وال شيء.. هم يقولون إهنم مسلمون

 ملاذا تضر هذا املسلم؟ وتدخل يف... ،طيب أنت مسلم ،ألن الشيطان يزعم أنه مسلم ؛-جل وعال
 طالب: ..........

إنه  :من جدة قبل عشر سنوات وقال فيه شخص جاءان راقٍ  ،ما بعد قضينا ،اصرب ،ما خيالف ،ما خيالف
 ،ادعمً  يريد ، وجاءقيةوأحرق سبعني مملكة من ممالك الشياطني واجلن ابلر  ،مشى على يديه سبعون مقعًدا

وأقول له اقرأ كذا ويقرأ..  ..أضع البشت على رأس :قال ،صف رقيتك :وقلت له ،من يشهد له ويريد
 شيًئاوإن رأى  ،شياطني ءال: هؤ أسود قلت شيًئارأيت  :إن قال ،ما رأيت ال :قال : هل رأيت شيًئا،أقول

 .واستفدان منهم ،واستعنا هبم ،أخيار ءالؤ ه :قلت بيضأ
نسأل هللا العافية.. ال ال،  ،قضينا :قلت .من حاج أفريقي :قال ؟من أين أخذت هذه الطريقة :قلت 

 انجُ  ،كشف خمدراتاقًا، أكشف سرِّ ، أنتفع: أنفع وأتقول ،المة ال يعدهلا شيءوالس ،الطريق غامض
 ط وصارمث بعد ذلك إذا تورِّ  ،بغري مقابل ،ألن مثل هؤالء خيدموهنم يف أول األمر بغري مقابل ؛بنفسك
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مث أراد أن يرجع ما  ،هذا يشفي هللا على يديه كذا وكذا وكذا ،وصار الناس َيدحونه ،بنصف الطريق
 ال بد. ،يطلبون منه ،استطاع

 طالب: ..........
وما جاء يف الصحيح وغريه من سحر  ،لكن ما جاء يف كتاب هللا من آية البقرة ،املعتزلة ينكرون حقيقته نعم

 يف الشروح فيها ردود على املعتزلة. -صلى هللا عليه وسلم-النيب 
 طالب: ..........

 ما أذكر.
 طالب: ..........
 .نعمحامد؟ له مؤلفات 
 طالب: ..........
تب جاملهم وكتب وملا كان عندهم الطالب وك ،وكانت دار العلوم مبصر ،هرسالة دكتورا ،فيه نقد متون السنة

 .اوأخذ الشهادة غريا طبعت الطبعة الثانية زينً  ،مث ملا جاء هنا ،ما هو بطيب اما يريدون كالمً 
 طالب: ..........

 ا.األرض ما هلا عالقة إطالقً  ..مكان احلادث إذا كان جملرد
 طالب: ..........

لكن على  ،رقية ونوع من الرقية :لو صبوه على املصاب قلنا ،فيكون من الشرك ،ااألرض ما هلا عالقة إطالقً 
 األرض ما هلا عالقة.
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 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
 سم.

 .بسم هللا الرمحن الرحيم
 وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. ،احلمد هلل رب العاملني

 اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعني برمحتك اي أرحم الرامحني.
 :-تعاىل رمحه هللا-قال اإلمام اجملدد 

  :التطريُّ ما جاء يف ابب "
نَّ أَْكثََرُهْم الَ يَْعلَُمونَ } :وقول هللا تعاىل ُ َولَكِّ ندَ اَّللَّ قَالُوا } :وقوله [131]سورة األعراف: {أاَل إِّنََّما َطائُِّرُهْم عِّ

 اآلية. [19]سورة ي  س: {َطائُِّرُكْم َمعَُكمْ 
ال عدوى وال طرية وال هامة » :قال -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أيب هريرة 

 .."«وال نوء وال َغول» :أخرجاه زاد مسلم ،«وال صفر
 ُغْول ُغْول..

 أحسن هللا إليك.
ال » :-صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا  :قال -رضي هللا عنه-وهلما عن أنس  «وال نوء وال ُغْول»"

وأليب داود بسند صحيح عن  .«الكلمة الطيبة» :قال ؟وما الفأل :قالوا «ويعجبين الفأل ،عدوى وال طرية
أحسنها » :فقال -صلى هللا عليه وسلم-ذُك َرت الطرية عند رسول هللا  :قال -رضي هللا عنه-عقبة بن عامر 

وال يدفع السيئات  ،اللهم ال أييت ابحلسنات إال أنت :فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل ،االفأل وال ترد مسلمً 
  .«وال حول وال قوة إال بك ،إال أنت

وما منا إال ولكن هللا  ..وما منا إال ،الطرية شرك ،الطرية شرك» :مرفوًعا -رضي هللا عنه-وعن ابن مسعود 
وألمحد من حديث  ،وجعل آخره من قول ابن مسعود ،رواه أبو داود والرتمذي وصححه ،«يذهبه ابلتوكل

اللهم ال خري  :أن تقول» :فما كفارة ذلك؟ قال :قالوا «من ردته الطرية عن حاجته فقد أشرك» :ابن عمرو
إمنا » :-مارضي هللا عنه-وله من حديث الفضل بن العباس  ،«وال إله غريك ،وال طري إال طريك ،إال خريك

  .«الطرية ما أمضاك أو ردك
  :فيه مسائل

ُ } :على قوله: التنبيه األوىل ندَ اَّللَّ  {َطائُِّرُكْم َمعَُكمْ } :مع قوله [131]سورة األعراف: {أاَل إِّنََّما َطائُِّرُهْم عِّ
  .[19]سورة ي  س:

  .نفي العدوى :الثانية
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  .نفي الطرية :الثالثة
  .نفي اهلامة :الرابعة

  .نفي الصفر :اخلامسة
  .أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب :السادسة
  .تفسري الفأل :السابعة
  .بل يذهبه التوكل ،أن الواقع يف القلب من ذلك مع كراهته ال يضر :الثامنة

  .ذكر ما يقوله من وجده :التاسعة
  .التصريح أبن الطرية شرك :العاشرة

 تفسري الطرية املذمومة." :احلادية عشرة
 وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني. ،احلمد هلل رب العاملني

 أما بعد:
وإايه يف جنات النعيم ومجعنا  ،أجزل هللا له األجر والثواب -فيقول اإلمام اجملدد حممد بن عبد الوهاب

  .-ووالدينا ووالديهم ومجيع املسلمني
ًا ،التطري تفعُّل مصدر تطريا  "ابب ما جاء يف التطري" :-رمحه هللا-يقول  ًا مثل ختريا ختريُّ  ،املضعاف يتطريا تطريُّ

  ..والكالم اسم املصدر وهكذا ،والتكليم مصدر تكلام ،والطرية اسم املصدر كاخل رَيَة ،والطرية اسم املصدر
 مرجع هلم يف ذلك إال وال ،وال قاعدة هلم ،ا ومشاالً العرب يف جاهليتهم كانت قلوهبم تدور هبا األهواء َيينً 

أخًذا من الطيور اليت هي أكثر ما  ؛تطريُّ  :ولذلك قيل هلا ،فكانوا يتشاءمون ويتطريون ابلطيور ،عاداهتم
لكن التطري يف اجلملة ينظرون وقد  أو.. أي شيء اثنٍ وقد يتشاءمون أبرنب  ،يتشاءمون هبا من الطيور

وإما أن يُثار  ،ألن الطائر إما أن يطري بنفسه من غري إاثرة ؛يستعملون قبل التطري العيافة اليت هي زجر الطري
فإن طار عن َيينه صار  ،فينظر ماذا يصنع ،؟ يزجره ليطريماذافالعيافة كما تقدم زجر الطري من أجل  ،فيطري

 ما هو؟ فومن أمامه  ،السانح أو عن يساره فهو البارح
 طالب: ..........

والطائر  ،هم يتصرفون على حسب ما صنعه هذا الطائر ،ومن خلفه القاعد والقعيد ،نعم، الناطح والنطيح
ن إحبيث  ؟!هل بيده تدبري؟ أو له عقل يستطيع أن يتصرف فيه مثل هذه التصرفات عن حكمة ورأي

وليس له قصد يف  ،العاقل الرجل مكتمل العقل َيضي على حسب ما وجهه هذا الطائر إن كان له قصد
وإن صار  ،ورأى أن مشواره انجح وجتارته اليت يريدها اتمة ،جاء الطائر من َيينه مضى يف سبيله إذا ،اجلملة

 ،بل يرجع إىل مكانه وجيزم أبن جتارته خاسرة ،ال، هذا شؤم وحنس فال يُت م سفره :عن يساره وهو البارح قال
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ىل وجهته إن مضى بسبب ذلك وهذا الرجل الذي سار يف طريقه إ ،إذا طار الطائر وراح عن َيني أو مشال
  .وهي شرك كما سيأيت ،فالطرية ما أمضاك أو ردك ،أو رجع بسببه هذا هو التطري

نَّ أَْكثََرُهْم الَ يَْعلَُمونَ } :وقول هللا تعاىل" ُ َولَكِّ ندَ اَّللَّ قَالُوا } :وقوله ،[131]سورة األعراف: {أاَل إِّنََّما َطائُِّرُهْم عِّ

ُ } ،"[19]سورة ي  س: {َطائُِّرُكْم َمعَُكمْ  ندَ اَّللَّ قَالُوا }واآلية الثانية  ،[131]سورة األعراف: {أاَل إِّنََّما َطائُِّرُهْم عِّ

إمنا هو  ،طائرهم عند هللا أي بعلمه وتقديره ما ُيصل هلم ما ُيصل هلم [19]سورة ي  س: {َطائُِّرُكْم َمعَُكمْ 
قَالُوا } :وقوله -جل وعال-وتقديره عليهم وليس للطائر أي دور إمنا هو من هللا  -جل وعال-بعلم هللا 

؛ وبسبب تشاؤمكم حصل لكم ما حصل ،أي بسببكم وبسبب تطريكم [19]سورة ي  س: {َطائُِّرُكْم َمعَُكمْ 
  .عقوبة بسبب هذا التطري الذي هو شرك ،-جل وعال -عقوبة من هللا

ال عدوى وال طرية وال هامة » :قال -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أيب هريرة "
وجاء يف  "«ال طرية وال هامة وال صفر»"وكذلك  ،فهي تنفي العدوى ،ال انفية «ال عدوى» "«وال صفر

رن هبذا وجاء ما يدل على إثباهتا مما قُ  ،العدوى النفي كما يف هذا احلديث املتفق عليه وغريه نفي للعدوى
ويف احلديث الصحيح  ،«ال عدوى وال طرية وال هامة وال صفر وفر من اجملذوم فرارك من األسد»احلديث 

 «ال يورد ممرض»وهو ما فيه عدوى؟ أفر من اجملذوم  ملَ  «فر من اجملذوم» «ال يور د ممُْر ض على ُمص ح»ا أيضً 
 ما فيه؟ أمهذا فيه إثبات للعدوى  ،صاحب إبل مريضة على إبل صحيحة

 طالب: فيه.
ومنهم  ،العلماء يف هذا النفي «ال عدوى» «فر من اجملذوم فرارك من األسد»نعم يف ظاهره إثبات للعدوى 

وال اهلامة وال صفر والنهي إذا  ،وال تعتقدوا الطرية ،من يرى أنه نفي يراد به النهي يعين ال تعتقدوا العدوى
، وكذلك أو يعمل به ،عن أن يعتقد وجوده فضالً  موجود أصالً  جاء بصيغة النفي كان أبلغ يعين كأنه غري

 {َواْلُمَطلَّقَاُت يَتََربَّْصنَ }ويراد به احلكم األمر أو النهي  ،قد أييت اخلرب ،ويراد به احلكم ،إثبات اخلربنفي أو 
وأييت  ،وأييت ابألمر ،وأييت ابإلثبات ،حكم شرعي أمر؟ فيأيت ابلنفي أمهذا خرب  [228]سورة البقرة:

 .ابلنهي
وهو أن يوجد  ،على كل حال العلماء حيال هذا االختالف بني هذه األحاديث يسمونه خمتل ف احلديث 

فر » :يقولو  ،«ال عدوى» :هذا يقول ،أو بينهما تعارض يف الظاهر ،حديثان أو أكثر ظاهرمها التعارض
وأيخذ  ،«فر من اجملذوم» :ويقول ،«ال يورد ممرض على مصح» :ويقول «ال عدوى» :ويقول ،«من اجملذوم

  .«ثقة ابهلل ،كل بسم هللا» :ويضعها يف اإلانء ويقول -عليه الصالة والسالم-بيد اجملذوم الرسول 
وأنه يعدي أو يتعدى من املريض إىل  ،نفي العتقاد سراين املرض بنفسه «ال عدوى» :من العلماء من قال

ينتقل املرض من  ،وأما إذا اعتقد أنه ينتقل من مريض إىل مريض ،-جل وعال-السليم بنفسه ال بتقدير هللا 
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ونصره  ،وهذا مسَلك عند بعض أهل العلم ،فال مانع من وجوده -جل وعال-مريض إىل مريض بتقدير هللا 
أنه جمرد ما خيتلط السليم مع  -جل وعال-مجع من أهل العلم أن املنفي سراين املرض بنفسه ال بتقدير هللا 

  .نتقل املرض من املريض إىل السليماملريض ي
النفي  «ال عدوى» فرقال  ،ما فيه فرق أو ختالط سليمً  اختالط مريضً  ،انه ال عدوى مطلقً إ :ومنهم من يقول

فر من اجملذوم فرارك من »طيب  ،من مريض إىل سليم يعين ال ينتقل املرض أصالً  «ال عدوى» ،واضح
لئال يقدر هللا انتقال  ؛من أجل احلفاظ على عقيدة اإلنسان :قال «ال يورد ممرض على مصح» ،«األسد

فيقع يف احلرج  ،فيعتقد أنه أعدى ،أثناء املخالطة ..يف -جل وعال-املرض من املريض إىل السليم بتقديره 
ورد ممرض على ، احسم املادة وال يمن أن تقول أعداين فالن أو تعدى إيل فالن فبدالً  ،من خمالفة احلديث

 ألهل العلم.  ، هذا مسلك اثنٍ ذوموفر من اجمل ،مصح
ال توجد العدوى والنهي عن خمالطة املريض سواء كان من بين آدم أو من اإلبل  ،أنه ال عدوى أصالً  :ولاأل

ال » :يقول -عليه الصالة والسالم-والرسول  ،من أجل أال ينتقل املرض فيعتقد املسلم أن هناك عدوى
  .فيقع يف حرج من خمالفة النص ،«عدوى
املستثىن اجلذام فقط  :ومنهم من يقول ،ال بسراينه بنفسه -جل وعال-لكن بتقدير هللا  ،أنه ينتقل :والثاين

فر من »ال عدوى إال من اجلذام الذي ورد فيه النص  ايبقى احلديث حمفوظً  ،يعدي وما عداه ال يعدي
 .«اجملذوم

قال أصحاب اإلبل منهم من هو موجود  -عليه الصالة والسالم- «عدوىال » :ملا قال ؟طيب اجلرب 
-كلها فقال النيب   نقب فينتقل إىل اإلبل .؟ من اجلربماذااإلبل يكون يف عجبها نقب من  :حاضر قالوا

يف  ألن هذا املخاَطب ؛ليقرر أنه ال عدوى ؛من أعدى األول «من أعدى األول؟» :-عليه الصالة والسالم
 ،الشبهة من قلبه يفصال له يف األمرلو استسلم يعين من استسلم وزالت  الإقلبه لوثة اعرتض على احلديث و 

يقرون  ،ما فيه؟ يقرون العدوى أملكن اآلن املعمول به يف واقع الناس اليوم فيه عدوى ابملستشفيات 
 -جل وعال-ابعتقاد أنه من هللا  وإمنا هو ،وهذا قول من أقوال أهل العلم ال معارضة للحديث ،العدوى
ره وقدا  شيًئالكن إذا كتب هللا  ،شيء ُيصلوكثري من الناس خيالط املرض وما  «من أعدى األول؟»بدليل 

واألسباب كما هو معلوم عند أهل السنة أهنا تؤثِّ ر  ،سبب ،سبب املخالطة على أحد انتقل ويكون حينئذٍ 
 ،وال أهنا ليس هلا أثر ألبتة هلا أثر ،وأهنا ال تؤثر بنفسها تستقل ابألثر ،األثر فيها -جل وعال-جبعل هللا 

  .وجعله التأثري فيها ،-جل وعال-وذلك األثر بتقدير هللا 
وجلس  ،ومل يتعرض لربد ،األسباب ال تؤثر يستوي يف ذلك عندهم من لبس الثياب وزاد فيها :الذين يقولون

ألن السبب غري مؤثر  ؛لكن ال َينع أن يدخله الربد ،شك أنه سبب هذا ال ،عند النار يستدفئ يف الشتاء
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حتت املاء البارد بثوب واحد واخرج إىل العراء أو  استحم :ال أتثري هلا يقولون :لكن الذين يقولون ،بنفسه
 يصلح هذا؟  ،والسبب ما له أي أثر ،ما فيه فرق ،اصعد إىل السطح

 طالب: ..........
 .نعم

وأهنا مؤثرة بتقدير  ،هو الذي جعل فيها األثر -جل وعال-وهللا  ا،معتقد أهل السنة أن هلا أثرً املقصود أن 
هلذا  -جل وعال-عل هللا وقد ينتقل املرض إىل السليم جب ،سببومنها خمالطة املريض  ،-جل وعال-هللا 

 ..«ال عدوى وال طرية»وكل شيء بقدر  ،السبب من قدرة السريان إىل الصحيح
 ..........طالب: 

هنى عن القدوم على بلد  -عليه الصالة والسالم-لكن كل شيء فيه مرض.. النيب  ،مثله، هو ورد يف اإلبل
 كما أنه هنى عن اخلروج منه.  ،فيه الطاعون

 طالب: ..........
 ؟ كيف

 طالب: ..........
 ،ول لالنتقال والسرايةوهي حمل قب ،فيه أمراض معدية كما يقول األطباء ،هم يفرقون بني أمراض وأخرى

 .أمراض هلا حجر صحي عندهم ،وفيه أمراض غري معدية ،-جل وعال-ويبقى أن األمر كله بتقدير هللا 
توكلت على  ،ثقة ابهلل :ي يقول، والذما فيه تضييقفوعلى كل حال مادام هناك قول يدعم ما عليه العمل  

خالد بن  ،ه من اليقني والتوكل ما جيعله يفعل ذلكوعند ،أو غري معدٍ  ، ويدخل على املريض سواء معدٍ هللا
 وأبو مسلم اخلوالين اقتحم النار. ،ومنهم من مشى على البحر ،الوليد أكل السم

 طالب: ..........
أطال الكالم  -رمحه هللا-وابن القيم  ،، على كل حال املسألة مبحوثةمسبِّ ب أصالً  . ال، بذاهتا ...بذاهتا.
 فيها.

 ..........طالب: 
  .وسيأيت الشؤم ،ال، هذا الشؤم

وال  .أو بغريها من احليواانت منفي -والذي سبق أن شرحناه -يعين التشاؤم ابلطيور «وال عدوى وال طرية»
 تعرفه هبذا االسم؟  ،طائر يُعَرف ابلبومة :هامة

 عندكم كذا؟ 
 طالب: ..........
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 وأنتم؟ 
نعى صاحب البيت أو  :فإذا نعق قالوا ،طائر يقع على البيوت ،معروف ،املقصود أنه ما ُيتاج إىل تعب

 ،-عليه الصالة والسالم-ونفاه النيب  ،َيوتأنه الص جيزمون خ ،يعتقدون يف ذلك ،من أهل البيت اأحدً 
  .وهو كغريه من الطيور ،وال يستطيع أن يؤثر يف شيء ،ال حول له وال قوة ،البومة طائر ضعيفذه ه
ا وتعتقد فيه العرب اعتقادً  ،داء يكون يف البطن ،إنه داء يكون يف البطن :صفر قالوا «وال هامة وال صفر»

هذا الداء عندهم يعتقدون فيه ما  ، وأنه وأنه.. املقصود أنأنه إذا وجد يف شخص أنه ينتقل إىل غريه
والعرب  ،صفر كغريه من الشهور ال أثر له ،والثاين أنه ال شؤم يف شهر صفر .وهذا قول ،يعتقدون

مون وُيرِّ   ،بسبب النسيء ؛رم إىل صفراحمليؤخرون  ،وكانوا يؤخرونه بسبب النسيء ،يتشاءمون يف صفر
 ؛الدبر الذي يلحق اإلبل ،م ويؤجلوهنا إىل صفر يقولون إذا جاء صفر وبرأ الدبر،العمرة يف األشهر احلر

يربأ فيها  ،جعون إال بعد مضي مدةما ير  ،إذا رجعوا ،بسبب احلج ؛وهو كثرة املشي عليها ،بسبب احلمل
 .الدبر الذي يف اإلبل

  .كل هذا منفي  ،فال شؤم يف واحد منهما ،أو كان الشهر ،يف البطن وعلى كل حال سواء كان داءً 
-وكانت عائشة  ،السيما يف ابب النكاح ما يتزوجون يف شوال ،ومن العرب من يتشاءم يف شهر شوال

وأي نسائه  ،إهنا تزوجت يف شوال :وقالت ،عليه كلمة إال يف شوال اممن هلا ال تزوج أحدً  -ارضي هللا عنه
ما فيه  ،إًذا شوال كغريه من الشهور ؟وقد تزوجت يف شوال ،أحظى منها عنده -عليه الصالة والسالم-

  .أدىن أثر
  .يعين البخاري ومسلم يف الصحيح "أخرجاه"
يف إنزال املطر أو شيء من  اد فيه أن له أثرً عتقَ يعين النجم يُ  "«وال نوء» «وال نوء وال ُغْول» :زاد مسلم"

ران بفضل هللا ط  مُ  :فمن قال ،أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر» :ولذا جاء يف احلديث الصحيح ،هذا
  ,«ابلكوكب ايب مؤمنً  اران بنوء كذا كان كافرً ط  مُ  :ومن قال ،ورمحته فهذا مؤمن يب كافر ابلكوكب

رتاءى للناس أبلوان وأبشكال تضلهم يالغول قالوا هذه نوع من اجلن يف الرباري والقفار  "«وال غول»"
إذا » :يقول -عليه الصالة والسالم -: نوع من اجلن والنيبفهذه جمرد أشباح قالوا ،تضلهم الطريق ،الطريق

ألهنا إذا مسعت األذان أدبرت كعادة  ؛«إذا تغولت الغيالن فبادروا ابألذان ،تغولت الغيالن فبادروا ابألذان
 معروف السعايل؟ واحدها.. ،السعايل :وهذا النوع من اجلن قد يقال له ،الشياطني

 طالب: سعلو سعلو..
 يقول الشاعر: ،مجعها سعايل ، لكنسواء كان ابلتذكري أو التأنيث

 اا مــــــــــــــــــــــذ أمســـــــــــــــــــــــرأيــــــــــــــــــــــت عجًبــــــــــــــــــــــ
 

 ........................ 
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 تعرفه؟  ،هذا شاهد يف العربية عند ابن عقيل وغريه
........................... 

 
ـــــــــــــــعجـــــــــــــــائزً   ـــــــــــــــل الســـــــــــــــعالي خمًس  اا مث

 ..........طالب:  
 ؟كيف

 طالب: ..........
 معروف؟ حتفظ البيت؟ 

 طالب: ..........
 من قائله؟ وما الذي قبله؟ وما الذي بعده؟ وما الشاهد فيه؟ وما وجه االستشهاد؟ 

 طالب: ..........
 طيِّ ب. ،مراجعة ُيتاج

 طالب: ..........
 غول غول..

 طالب: ..........
نفي لالعتقادات اليت يعتقدوهنا يف وقت  «إذا تغولت الغيالن فبادروا ابألذان» :ولذلك قال ،ال ال، ما يلزم

 رؤيتها.
 طالب: ..........

 ؟ماذا
 طالب: ..........

بعض الناس خياالته ختيفه وتريه بعض األشياء على غري  ،وقد يكون جمرد ختييل ،ال، قد يكون هلا ذلك
فيذهب  ،ابألذان واوإذا تغولت فبادر  ،لكن ال َينع من أن تكون موجودة ،الناس يتفاوتون يف هذا ،حقيقتها

 أثرها.
وهو جنس من اجلن   ،الغول أحد الغيالن «وال غول» :وأبطله.. يف حاشية الشيخ سليمان قوله :يقول

وتغوهلم أي  ، يف صور شَتتلون تلوانً تأي  كانت العرب تزعم أن الغول يف الفالة ترتاءى للناس فتتغول تغوالً 
 ،ا لوجود الغولليس نفيً  :وقيل ،وأبطله -صلى هللا عليه وسلم-فنفاه النيب  ،وهتلكهم ،تضلهم عن الطريق

  .افيكون مبعىن أهنا ال تستطيع أن تضل أحدً  ،وإمنا يف إبطال زعم العرب يف تلونه واغتياله
صلى هللا عليه  -قال رسول هللا :قال -رضي هللا عنه-عن أنس "يعين البخاري ومسلم  "وهلما" :مث قال
 ،الكلمة الطيبة "«الكلمة الطيبة» :وما الفأل؟ قال :قالوا «ال عدوى وال طرية ويعجبين الفأل» :-وسلم
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ألن  ؛ألن الفأل خبالف الشؤم ؛اويتفاءل هبا خريً  ،وتسر القلب ،ال شك أهنا تشرح النفسالكلمة الطيبة 
فإذا مسع الكلمة مما يسره انشرح صدره كما  ،والشؤم إساءة ظن ابهلل ،-جل وعال-الفأل إحسان ظن ابهلل 

أو طيب أو من األمساء اليت ختتلف مع ما هو متلبِّ س فيه من  ا فدخل عليه شخص مسامل مثالً لو كان مريضً 
كانت  «الكلمة الطيبة» :من ابب التفاؤل قال اوالعرب يسمون اللديغ سليمً  ،املرض يتفاءل السالمة طيبة

 .-صلى هللا عليه وسلم -عجب النيبت
 طالب: ..........

 من الكلمة؟ كيف
 طالب: ..........

 تفاءلت وانشرح صدرك ولن َيضيك ولن يردك. ،ال ال، فيه أشياء كلها مما يسر إذا واجهت ما يسرك
 طالب: ..........

 فيها؟  ماذا
 طالب: ..........

 فهذا التطري. ،ال، هذا متضيه أو ترده
 ..داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر وأليب

 طالب: ..........
ابن كذا  ..قال ابن لظى ..من؟ ابن :قال ،مجرة :ما امسك؟ قال :جاءه رجل فقال -رضي هللا عنه-عمر 

وكوهنم  ،استدالل ابللفظ على مدلوله ،هذا ما هو فأل وال شؤم ،اذهب فقد احرتق بيتك :ابن كذا قال
 عمدوا إىل هذه األلفاظ يستحقون من اجلزاء ما أصاهبم.

 طالب: ..........
وأليب داود  :قال ،ما فيه شيء ،-جل وعال-ازداد حسن ظن ابهلل  ،ما فيه شيء ا،ما فيه شيء، ازداد يقينً 

بيب بن وفيه ح ،عروة بن عامر خمتَلف يف صحبته ،بسند صحيح عن عقبة بن عامر صوابه عروة وليس عقبة
 ولذلك سكت عنه أبو داود. ، ومجاعةقه أبو حامتلكن وثا  ،أيب اثبت أيًضا فيه كالم ألهل العلم

 -رضي هللا عنه -ذكر املصنف وصوابه عروة بن عامر كما  "وأليب داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر"
مما  "«أحسنها الفأل ،أحسنها الفأل» :فقال -صلى هللا عليه وسلم-ذكرت الطرية عند رسول هللا  :قال"

جل -لكنه يرتتب عليه إحسان الظن ابهلل  ،نوع من الطرية ،وليس من الشؤم ،يدل على أنه نوع من الطرية
 .-جل وعال-وختالف الشؤم الذي فيه سوء الظن ابهلل  ،وانشراح الصدر -وعال
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فإذا رأى »" .شرًكا ألنه إذا مضى أو رد بسببها كانت ؛اما ترد مسلمً  "«اوال ترد مسلمً  ،أحسنها الفأل»" 
وال حول وال قوة إال  ،وال يدفع السيئات إال أنت ،اللهم ال أييت ابحلسنات إال أنت :أحدكم ما يكره فليقل

اللهم ال أييت » :ا ينبعث أو ينتج عنه شؤم َيضيه أو يرده فليقل هذا الذكرإذا رأى أحدكم شيئً  "«بك
جل -اعرتاف من العبد هلل  «وال حول وال قوة إال بك ،وال يدفع السيئات إال أنت ،أنتابحلسنات إال 

ودفع الشرور  ،-جل وعال-من هللا واخلري كله فاحلسنات  ،-جل وعال-ة األمور كلها بيده أن أزما  -وعال
ال حول له وال  ،عبد ضعيف مسكني «وال حول وال قوة إال بك» ،-عز وجل-عنده واآلفات والسيئات 

  .-جل وعال-وال قدرة إال ابهلل  ،قوة
وحبيب بن أيب اثبت خمتلف يف  ،وأثبتها مجاعة من أهل العلم ،عروة خمتلف يف صحبته :احلديث مثل ما قلنا

ولذا سكت عنه أبو داود  ،وهو من أشد علماء اجلرح يف التوثيق ،-رمحه هللا-لكن وثقه أبو حامت  ،توثيقه
 ،ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما سكتُّ عنه فهو صاحل :الته إىل أهل مكةوقد قال يف رس

قد سكت عن  -رمحه هللا-مع أنه  ،وما سكت عليه فهو حسن :ونسخة وقف عليها احلافظ ابن كثري
 ،إن صاحل كلمة صاحل أوسع من حسن :أحاديث فيها كالم ألهل العلم ال تصل إىل درجة احلسن وقالوا

 تكون أعم من االحتجاج أو االستشهاد. ية حينئذٍ والصالح
 طالب: ...........

 .وما فيه ضعف شديد أو وهن شديد قلته ،له شاهد جاءإذا  ،إذا صلح لالستشهاد اجنرب
في احلديث ما فوإال  ،ستثىَن طلق هكذا عامة ال بد أن خيرج عنها مسائل تُ  تُ وعلى كل حال القواعد اليت 

على كل حال كتاب أيب  .-رمحه هللا-وما فيه وهن شديد اشرتط بيانه ومل يبينه  ،سكت عنه فيه ضعيف
والغالب اإلصابة معه كغريه من  ،نتيجة دقيقةنع من دراسة أسانيده واخلروج بوال َي ،داود من خري الكتب

 .وال يلزم أن يكون قوهلم هو الصواب يف كل حديث ،ُيكمون على األحاديث ،األئمة
 ن:العلماء يقولو  ،الطرية شرك ،الطرية شرك "«الطرية شرك»ا مرفوعً  -رضي هللا عنه- مسعودوعن ابن "

وال خترج اإلنسان من اإلسالم  ،تنايف كمال التوحيد الواجب ،شرك أصغر ،يعين شرك أصغر ،الطرية شرك
 ،من هذا النوع إال ويقع يف نفسه شيء ، يعينوما منا إال "«وما منا إال»" ،ألهنا ليست أبكرب ؛ابلكلية

لكنه ال  ،يعين وما منا إال قد يقع أو من يقع يف نفسه شيء من هذا النوع الذي هو طرية «وما منا إال»
يف طريقه  اإلنسان وهو ماشٍ  "«ولكن هللا يذهبه ابلتوكل»" ،وال يرتب عليها أثر ،وال فعالً  حتدث عنده قوالً 

والنفوس قد ينقدح فيها أشياء من  يقع يف نفسه شيء منه،  يرى أنهأحياانً  ، يدفعهقد يلوح له شيء أحياانً 
وبعض  ،وهو ما فيه أدىن إشكال ،ما يستحسن طريقه الذي مشى فيهفبعض الناس  يرى ،غري نظر وال روية
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وإن  ،ار قفلهمن أول الن اإن كان فاحتً  ،إذا رأى أعمى تشاءم ،اجلهات يتشاءمون يف شيء من خْلق هللا
 .رأى أعور كذلك

يف جهة من اجلهات الغربية يتشاءمون  ةعض الناس يف بعض اجلهات يكون عنده شيء من العفرتوب 
 ،حمل دكان من هذا النوع وذهب هبما إىلن ويقودهم أعور ويفجاء هذا العفريت ودور اثنني عميا ،ابألعور

يعين هل  ،وال قيمة هلا ،هذه أمور ال أثر هلا ا،وال فتح أسبوعً  ورح، الدكان أغلق :يقول ،ثالثة بعني واحدة
 «ولكن هللا يذهبه ابلتوكل ،وما منا إال» .شيًئاأثرت يف القوم اآلخرين الذين ال يلتفتون هلا؟! ما أثرت 

ولن جتد أي أثر إال التوفيق واإلعانة  ،وال تلفت إىل هذه األمور ،وتوكل على هللا ،استمر يف طريقك
  .-جل وعال-والتسديد من هللا 

وهو  ،"ابن مسعودكالم   من"إىل آخره  «وما منا..» "داود والرتمذي وصححه وجعل آخرهرواه أبو "
  .ما منا إال :ألن الرسول ما يقول ؛الصحيح موقوف على ابن مسعود

 "«من ردته الطرية عن حاجته فقد أشرك»" :عبد هللا بن عمرو بن العاص "وألمحد من حديث ابن عمرو"
إن أهل العلم  :وقلنا ،هذا أشرك، مث يتشاءم بشيء فريجع، فوله حاجة يقصدها ،يعين ذاهب إىل طريقه

ألنه ال ينايف أصل التوحيد إال إذا اعتقد أن هذا الطائر أو.. إن هذا الطائر هو  ؛نه الشرك األصغرأقرروا 
 .هذا ال شك أنه أكرب ،أو ما أشبه ذلك ،الذي سوف يرزقه أو َينعه الرزق

وال طري »" .اخلري بيديك ،اخلري من هللا "«اللهم ال خري إال خريك» :أن تقول :قال ؟ذلك فما كفارة :قالوا" 
وال إله  ،وال طري إال طريك»" ،ما فيه طيور خملوقات ضعيفة ال سوانح وال بوانح وال غريها "«إال طريك

 .وال إله غريك وحدك ال شريك لك "«غريك
هذا  ،هذا ضابط "«إمنا الطرية ما أمضاك أو ردك» :-عنهرضي هللا -وله من حديث الفضل بن عباس " 

 الشماليعين كونه أييت من  ،يعين كونه يقع يف نفسك شيء ومتضي وال ترجع ال بسبب هذا الطائر ،ضابط
لو  ماوقل مثل هذا في ،ال أثر له.. هفما علي هما ردو  ، إذا ذهباملقتضى يف عادة العرب أن يتشاءم ويرجع

فإذا نظرت إن اخلرية يف مضيِّ ك فأنت على  ،جاءك من اليمني ومل َيضك ونظرت يف أمرك ونظرت ال أثر له
  .ل وإن رجعت فال أثر لذلك ما أمضاك أو ردك،األص
  :-رمحه هللا-قال 

  :فيه مسائل"
ُ } :التنبيه على قوله :األوىل ندَ اَّللَّ  {قَالُوا َطائُِّرُكْم َمعَُكمْ } :مع قوله ،[131]سورة األعراف: {إِّنََّما َطائُِّرُهْم عِّ

لكن املقصود يف اآلية األوىل غري املقصود  ،أن فيها نوع تعارضكوهذا يف أول الباب   "[19]سورة ي  س:
  .بسبب ذنوبكم وجناايتكم ؛"طائركم معكم"والثانية  ،طائرهم عند هللا بعلمه وتقديره ،ابآلية الثانية



 562 

  .وعرفنا ابلنفي املذكور يف العدوى ،«ال عدوى» :ألنه قال ؛"نفي العدوى :الثانية"
  ."نفي الطرية كذلك :الثالثة"
  ."نفي اهلامة كذلك :الرابعة"
  ."نفي الصفر :واخلامسة"
بل هو شيء ينقدح يف  ،ليس من الطرية املذمومة وال من التشاؤم "أن الفأل ليس من ذلك :السادسة"

  .كما تقدم  -جل وعال-سر فيحمله على إحسان الظن ابهلل النفس بسبب كلمة أو شيء يراه مما يُ 
وهناك أمثلة من  ،امسع كلمة طيبة ،ألنه أظهر ما يكون من ذلك ؛ابلكلمة الطيبة "تفسري الفأل :السابعة"

ا مدلوالت طيبة تبعث على انبعاث الفرح يعين أفلح ورابح ويسار أمساء هل ،الكلمات اليت يتفاءل هبا
 . -جل وعال-والسرور وحسن الظن ابهلل 

يعين  ،ال يضر مضرة عملية واقعة "أن الواقع يف القلب من ذلك من التطري مع كراهته ال يضر :الثامنة"
ه ضره يف أمور دنياه مع آخرته ال يضره أمضته أو ردا  اب عليه أمورً وإن بىن عليه ورتا  ،اعتقده ضره يف اعتقاده

  ."بل يذهبه التوكل"
  .«وال إله غريك ،وال طري إال طريك ،اللهم ال خري إال خريك» :"ذكر ما يقوله من وجده :التاسعة"
  .وعرفنا أهنا من نوع الشرك األصغر ،التصريح أبن الطرية شرك "التصريح أبن الطرية شرك :العاشرة"
 وقد مضى تفسريها. ،تفسري الطرية املذمومة "تفسري الطرية املذمومة :احلادية عشرة"

 وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. ،وهللا أعلم
 طالب: ...........

 ؟ ماذا
 طالب: ...........

هذا يثبت  ،«املرأة والدابة والدار ،املرأة والدابة والدار :إن كان الشؤم ففي ثالث» :يقول يف احلديث
وإن  «إن كان ،إن كان» :احلديث ولكن أوالً  ،فيه إثبات للتشاؤم ،يف لفظه ،التشاؤم هبذه األمور يف لفظه

إذا تزوج زوجة فحصل له عندها ضرر  ،ضعف االحتمال والشؤم من فعل الناس ،شرطية تدل على الضعف
نفس الشيء املكتوب عليه ال بد أن  ؟وهذا الضرر مكتوب عليه لو تزوج اثنية غريها ،على زواجها هبا ضرر

 .فليس بسببها ،يكون
ما هو بسبب  ،طلع مرة اثنية وانكسر ،ع وانكسرفوق ،سكن الدار اجلديدة ،وقل مثل هذا يف الدار والدابة 

ليس هلا الدار  ..ما هي ،ما هي ،ال هبا ،وقعت عند دخوله هذه الدار ،عليه ةأمور مكتوب هإن هذ ،الدار
قد يكون خللق الدابة أثر إذا كانت  ،وقل مثل هذا يف الدابة ،ينكسرلو دخل اثنية ومكتوب عليه س ،أثر
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 احسي   اهذا لذاته تصري سببً  ،فوقع وانكسر ،وكذا من ركبها ارتفعت به ونزلت ا،وليست عسيفً  انكورً 
لو تزوج غري هذه  ،هذه األمور املكتوبة على الشخص لكن وقوع ،وليس من الشؤم يف شيء ا،حمسوسً 

 .ينكسر، ومكتوب عليه أن ينكسر سأو دخل غري هذه الدار ،املرأة
وال  ،وال ابلدابة ،ال ابملرأة ،ال هبا ،وهذه األمور تقع عند هذه األمور :-رمحه هللا-ولذلك يقول ابن القيم  

 ومعاشرته هلا ُيصل. ،فيها ، ودخولهعند مقارنته هلا ،لكن عندها ،ابلدار
 طالب: ...........

 ،األمر بتغيري من حصل عنده هذه األمور بسبب أو عند اقرتانه هبذه األمور ،لئال يعتقد الشؤم ،لئال يعتقد
 فيقع يف خمالفة ال عدوى وال طرية وال.. ،وإمنا لئال يعتقد أهنا مثار شؤم ؛ال ألهنا مثار شؤم

 طالب: ...........
 ؟ماذا

 طالب: ...........
 ما فيه إشكال يصري. ،ال، هذا خلل يف صناعته

 طالب: ...........
 ومات زوجها.. امث تزوجت اثنيً  ،ابملقربة إذا تزوجت ومات زوجها نعم

 طالب: ...........
 ؟وتركه من أجل ذلك هذا تشاؤم ،لكن هل هو هذا الطريق أنسب له من غريه

 طالب: ...........
 .اله من غريه صار تشاؤمً  إذا كان أقرب

 طالب: ...........
 جاء هذا وهذا.
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 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
 .بسم هللا الرمحن الرحيم
 وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. ،احلمد هلل رب العاملني

 :-رمحه هللا تعاىل-قال اإلمام اجملدد 
 التنجيم.ما جاء يف ابب "

 ،ا للشياطنيورجومً  ،زينة للسماء :خلق هللا هذه النجوم لثالث :قال قتادة :صحيحهقال البخاري يف 
. انتهى .ف ما ال علم له بهوتكلِّ  ،وأضاع نصيبه ،ل فيها غري ذلك أخطأفمن أتوِّ  ،هتدى هباوعالمات يُ 

 منازل القمر." وكره قتادة تعلُّم
 تعلَم.

م املنازل أمحد ورخص يف تعلُّ  .ذكره حرب عنهما ،ة فيهومل يرخص ابن عيين ،"وكره قتادة تعلَم منازل القمر
مدمن  :ثالثة ال يدخلون اجلنة» :-صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا  :وإسحاق وعن أيب موسى قال

  .رواه أمحد وابن حبان يف صحيحه «ومصدق ابلسحر ،وقاطع الرحم ،اخلمر
  :فيه مسائل

  .احلكمة يف خلق النجوم :األوىل
  .الرد على من زعم غري ذلك :الثانية
  .ذكر اخلالف يف تعلم املنازل :الثالثة
 الوعيد فيمن صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه ابطل." :الرابعة

 وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني. ،احلمد هلل رب العاملني
 أما بعد:

  :يف كتاب التوحيد -رمحه هللا-فيقول اإلمام اجملدد حممد بن عبد الوهاب 
والتنجيم يراد به اعتقاد  ،امثل كلم تكليمً  ،اتنجيمً  ،مضعف ،مالتنجيم مصدر جنِّ  "ابب ما جاء يف التنجيم"

  .هذا املراد ابلتنجيم فيما يندرج حتت هذا الباب ،أتثري األجرام الفلكية ومنها النجوم على احلوادث األرضية
هذا طريقه االستقراء ملا جاء يف كتاب  "خلق هللا هذه النجوم لثالث :قال قتادة :قال البخاري يف صحيحه"

َكم من خلقها أودعها هللا  -جل وعال-هللا  فيها مما ال نعلمه وال جيوز أن  -جل وعال-وقد يكون هناك ح 
  .فيها غري ما أُطل ْعنا عليه من هذه احلكمة اليت أطلعنا هللا عليها نعتقد فيها ونظن

إِّنَّا َزيَّنَّا } "زينة للسماء" .يعين ثالث حكم أو لثالث فوائد "خلق هللا هذه النجوم لثالث :قال قتادة"

بِّ السََّماَء ال ينَةٍّ اْلَكَواكِّ ْفظا   دُّْنيَا بِّزِّ وعالمات  ،ا للشياطنيرجومً "الذي هو الثاين  [7-6]سورة الصافات: {َوحِّ
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وال شك أن السماء تزدان  ،زينة للسماء [16]سورة النحل: {َوَعالَماتٍّ َوبِّالنَّْجمِّ ُهْم يَْهتَدُونَ }هبا  "يهتدى
َذ ما يزين  ،إذا كانت صافية ومظلمة ليست من الليايل املقمرة تكون السماء مزينة هبذه النجوم اليت منها ُأخ 

الناس يزينون  ،من النجم الذي هو الثراي ؟خذت من أين الثرايتأُ  ،سمى ابلثرايتبه البيوت يف سقفها مما يُ 
  ؟من أين جاءت هذه التسمية ،يسموهنا ثرايت ،بيوهتم هبذه اإلضاءات الكهرابئية امللونة الالمعة

ومن أتمل يف هذه النجوم ونظر إليها يف ليلة  ،وهي من هذه النجوم اليت خلقها هللا زينة للسماء ،من الثراي
ومنها ما  ،منها ما َييل إىل احلمرة ،صافية مظلمة يرى هذه النجوم املتأللئة املختلفة يف ضوئها ويف ألواهنا

 ،ومنها كرستال .. يسموهنائة الالمعة اليتيف األسواق املتأللومنها.. وهذه الثرايت املوجودة  ،َييل إىل الزرقة
بلمعانه وتفوقه يف أمر من األمور شخًصا وإذا أرادوا أن َيدحوا  ،ومنها أشياء كلها مقلادة على جنوم السماء

إِّنَّا َزيَّنَّا السََّماَء } :-جل وعال-ما يدل على أن هذه النجوم زينة كما قال هللا  ،فالن جنم ،فالن جنم :قالوا

دٍّ  ارِّ ن ُكل ِّ َشْيَطانٍّ مَّ ْفظا  م ِّ بِّ َوحِّ ينَةٍّ اْلَكَواكِّ  .[7-6 ]سورة الصافات: {الدُّْنيَا بِّزِّ
ألن شياطني اإلنس ال يستطيعون  ؛كان الشياطني واملراد هبم شياطني اجلن  "ا للشياطنيرجومً  :الثانية" 

فكانوا كما قالوا كما وصف  ،إىل ما يصل إليه شياطني اجلن ،الوصول إىل ما يصل إليه شياطني اجلن
 ،يطلع بعضهم فوق حَت يصلوا إىل ما يقرب إىل السماء الدنيا ،تراكم الشياطني فوق بعض بكفه :سفيان

ا  -عليه الصالة والسالم-وهذا قبل بعثته  ،فيسرتقون السمع  -جل وعال-مث بعد أن بعثه هللا  ،كثري جد 
لكن هل  "ا للشياطنيورجومً " ،اسرتاقهم للسمع وقلا  ،فخف شرهم ،صاروا يُرمَجون ابلشهب من النجوم

يصري من شياطني  ،ا للشياطنيرجومً  :الذي ُياول أن يطلع إىل هذه األماكن َيكن أن يندرج يف قوله
 اإلنس؟ ممن حاول من الروس واألمريكان وغريهم.

 طالب: ...........
 ال ال، ما هو يف السماء الدنيا حَت النجوم حَت النجوم دون.

 طالب: ...........
م شياطني ج  وا كما رُ مج  ولو حاولوا ذلك وكان هدفهم ذلك لرُ  ،وال قربوا من موضعه ،ما قصدوا وال قربوا منه

 اجلن.
 طالب: ...........

 ين؟أ
 طالب: ...........
نَّ }فيه قول ألهل العلم  مع أن  ،يعين داخل النجوم ،يقولون يف ظرفية [16]سورة نوح: {َوَجعََل اْلقََمَر فِّيهِّ

رى يف العني اجملردة أنه وهو َيشي يسري يف بل هو دون بعض النجوم بدليل أنه يُ  ،حقيقته ليست كذلك
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 -رمحة هللا عليه-والشيخ ابن ابز  ،مما يدل على أنه دوهنا ،مما يدل على أنه دوهنا ،الليل يغطي بعض النجوم
 ،ريت قبل أربعني سنةألهنا أث؛يف إمكان الصعود إىل الكواكب  ف رسالة يف إمكان الصعود إىل الكواكبألِّ 

وصارت  ،سمى ابهليئة أو الفلكإهنم وصلوا وطار هبا بعض املسلمني الذين هلم علم مبا يُ  :قالوا ملا أن الروس
نَّ نُورا  }اآلية ألن بعض املشايخ وبعض طالب العلم رأوا أن هذه  ؛ضجة  ]سورة {َوَجعََل اْلقََمَر فِّيهِّ
والسماء  ،ألهنا داخل السماء ؛جعلوا أهنا من املستحيالت ،والشيخ الشنقيطي له كالم يف املسألة [16نوح:

 ،وبعضهم ينفي ،بعضهم يثبت ،ومع ذلكم هم يف أمر مريج ،ولكن الواقع يثبت خالف ذلك ،حمفوظة
 هللا أعلم. :نقول ،هللا أعلم :نقول ،وبعضهم.. هذه أمور مما ال ندركه بعقولنا وال بعلومنا

 طالب: ...........
 .نعمدون السماء 

 طالب: ............
 لكن املصابيح يلزم أن تكون الصقة؟ ما يلزم أن تكون الصقة. ،زيناها مبصابيح

 طالب: ...........
 ،يف األسفار ،هتدى هبا يف األسفارعالمات يُ  ،هتدى هباوعالمات يُ  ا،كل ما يف السماء مما يكون زينة هل

  ..ما فيه شيء أول وإال صحاري ،واللوحات الدالة على الطريق َيني يسار ،ما كانت الطرق ميسرة ومعبدة
ولذلكم كان يكثر  ،يت من الناسوال يهتدي هبا ويستدل هبا إال اخلرِّ   ،والدالئل يف طرق الناس يعين ضعيفة

 .اليوم من الكيلوات املضبوطة وليس عندهم من الدقة ما عند الناس ،ويكثر املوت يف الطرق ،الضياع
يعين موقع  ،يف طريق احلاج بني مكة والبصرة :هنا يقول ،لئ قرب حا: فَ ْيد القرية اليتيف معجم البلدان قال 

إال إن مسك الطريق املسلوك حبجاج  يفعل ماذاالوصف ذا ذا َيسك ه، الذي هذه البلدة بني مكة والبصرة
 .انتهى مشااًل  أو الكن لو يروح َيينً  ،ريقألنه يف الط ؛يقع، و البصرة والعراق

ا مشالية وجنومً  اجنوبية وجنومً  اويعرفون أن هناك جنومً  ،كانوا يستدلون ابلنجوم  ،وعالمات يهتدى هبا الناس 
ن الناس  أل ؛وكان الناس يتعلموهنا إىل وقت قريب ويعلمون أوالدهم إايها ،.. يعرفوهنااطلع يف الغرب وجنومً ت

فالوالد أو العامل يقول  ،ويروهنا بوضوح ،ينامون وال عندهم كهرابء والبلدان مظلمةكانوا ينامون يف السطوح، 
والناس يتوارثون هذه  ،والوالد يقول ألوالده ،وهذا كذا ،وهذا كذا ،وهذا كذا ،وهذا شيء أدركناه ،لطالبه
مث إذا  ،ألهنم ُيددوهنا جبوار الكعبة ؛جهة القبلة ويستدلون هبا على ،ويستدلون هبا على الطرق ،العلوم

هذه العالمات إذا غابت هذه العالمات ماذا  ،وعالمات يهتدى هبا إذا غابت ،ابتعدوا عنها عرفوا اجلهة
وأوردت البيت الذي قبل درسني أو ثالثة من مرثية للشيخ حممد السبيل الشيخ عبد هللا  ،يصنع السائر؟ يتيه

 بن محيد يقول:
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ــــــــة الســــــــاري إذا غــــــــاب نجمــــــــهف ــــــــا خيب  ي
 

 .............................. 
 قف.إذا غاب النجم خالص ي 

 طالب: يضيع.
 جيلس مكانه. أوإما يضيع 

ــــــــة الســــــــاري إذا غــــــــاب نجمــــــــه ــــــــا خيب  في
 

 ويـــــــا لوعـــــــة الصـــــــادي إذا جـــــــف مـــــــاطر 
والسيما من يف الصحاري  ،الناس إذا أتخر املطر ،من أول يف سنني مضت قبل تيسر األمور إىل هذا الوقت 

لذلك  ،وما يف البلدان وقرب اآلابر وقرب موارد املياه ،ما فيه ماء ،اَيوتون عطشً  ا،خالص َيوتون عطشً 
 .يتبعون الغيث ا،واحدً  مكاانً ون ما يلزم ،لحا يب يف البوادي أكثرهم رُ جتدون العرب إىل وقت قر 

وعالمات  ،ا للشياطنيورجومً  ،زينة للسماء :قت هلذه احلكم الثالثل  وعلى كل حال هذه النجوم خُ  
 وعالمات يهتدى..  ،وعلى القبلة ،اجلهة املطلوبة ويستدل هبا على ،يهتدى هبا

من " ،يعين هذه العالمات املوجودة يف النص عالمات موجودة ابلنص "فمن أتول فيها غري ذلك أخطأ"
وال جرت  ،ا مما مل يرد به الشرع أنه سببألنه قد جيعلها سببً  ؛"وأضاع نصيبه ،أتول فيها غري ذلك أخطأ

وأضاع  ،فمن أتول فيها غري ذلك يعين غري الثالث احلكم فقد أخطأ ،فيدخل يف الشرك ،العادة أبنه سبب
 .فضاع نصيبه ،من خالق ،؟ فما له يف اآلخرة من نصيبماذاأضاع نصيبه من  ،نصيبه

تكلف ما ال علم  ،وال دليل ،ا إال إذا استند إىل دليلألن العلم ال يكون علمً  ؛"وتكلف ما ال علم له به" 
علوم األولني  يف ا ومشاالً ط َيينً ولذا جتدون من حاد عن الكتاب والسنة والتمس اهلدى من غريمها وختبا  ،له به

يعين ما  ،لوسي يف تفسريه عن الرازي وعن ابن عريب أشياء تتعلق ابألفالك والكواكبوذكر األ ا،عً جتده ضائ
أنه وصل به احلد أنه خياطب الكعبة فتدنو منه!  ..ما فيه إشكال ،نسبه إىل ابن عريب هذا شرك أكرب

 وخياطب النجوم!  ،وتزور فالانً  وأهنا تزور فالانً  ،يصري؟! ملا جاور مبكة
ر أنه ذكَ ويُ  ،والرازي له السر املكتوم يف خماطبة النجوم ،هو املنجاة ،حنمد هللا على االعتصام ابلكتاب والسنة

 ،على كل حال الدخول يف هذه األبواب ال شك أنه خطر عظيمو  .ومنهم من ينفي نسبته إليه ،اتب منه
وأضاع  ،فمن أتول فيها غري ذلك أخطأ شيًئا،ال تدور  ،ما فيه غريه ،وال فائدة فيه غري هذه الثالث الفوائد

  .ووصله غريه ،وهذا عند البخاري معلاًقا .انتهى ،وتكلف ما ال علم له به ،نصيبه
وال يُرى  ،كل ليلة ينزل يف منزل  ،له منازل ،ن وعشرو القمر له منازل كم؟ مثانٍ  "القمرم منازل علُّ وكره قتادة تَ "

 ،هذه املنازل معروفة عند العرب ومذكورة يف الدواوين والكتب ،ثنيليلتني إىل التاسع والعشرين والثال
من السلف الذين  ومعلوم أن قتادة ،م منازل القمركره قتادة تعلِّ   ،اخُتلف يف تعلمها ،واختلف يف تعلمها

 .يغلب إطالقهم الكراهة على التحرمي
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ص"  حرب الكرماين له  "ذكره حرب عنهما" ،فاملنع مذهب قتادة وابن عيينة سفيان "ابن عيينة فيه ومل يرخِّ 
 .وله مسائل كثرية عن اإلمام أمحد وإسحاق وعن مجع من السلف ،مسائل عن أهل العلم

وال يرتتب  ،ألهنا َيكن تعلمها ؛"ورخص يف تعلم املنازل أمحد وإسحاق" ،القول الثاين هو وهذا "ورخاص" 
 ،عاء علم الغيبوليس من ادِّ  ،فهو أمر مدَرك وليس بغييب ،ما يرتتب عليه شيء خمُ لِّ  ،على تعلمها شيء

 يه اإلمام أمحد وإسحاق.ص فولذا رخا 
 طالب: ...........

 ؟كيف
 طالب: ...........

 تربط الكالم الثاين ابألول. تريد أنيعين 
 طالب: ...........

وقد يستغرق يف البحث والكتب اليت  ،ألن اإلنسان قد يسرتسل ؛ال، هو فيه شيء ترى من مزلة القدم
مث يعتقد  ،فُيخشى على اإلنسان أن يظن يف أول األمر ،حبثت من كتب األولني يف هذه األمور فيها أشياء

 ظر يف كتب القوم.ا من كثرة النأن هلا أتثريً 
 طالب: ...........

 ؟ماذا
 طالب: ...........

على كل حال  .ا ابلشمس على موضع القبلة يف النهارويستدل أيضً  ،هو يتكلم عن النجوم هناك وعالمات
ومن  ،ويتعلم من أجل االستدالل هبا على أمر مشروع فتعلمه مشروع ،من يستدل هبا على أمر مشروع

 مها غري مشروع.ليست مشروعة فتعلُّ ا ف فيها أمورً تكلِّ 
 طالب: ...........

ألن إدامة النظر مع أهنا حمل اعتبار وتفكر يف خلق  ؛قد جير إىل غريه ،ألن هذا قد جيره إىل غريه ؛كرهه
 ،لكن بعض الناس قد ينجرف إىل ما يقال ،ويستفاد منها من هذه احليثية ،السموات واألرض وما فيهما

 فهو يريد أن ُيسم املادة. ،فيقع يف احملظور ،ممن يزعمون التأثريوينقل عن األولني 
 طالب: ...........

 الفصول؟
 طالب: ...........
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وإذا طلع الثراي أمنت  ،وإذا دخل سهيل طاب الليل ،ومَت يدخل كذا ،يعين من يتعلم ملعرفة فصول السنة
وقت دخول  ،يها أبن وقت كذا وقت زراعة كذايعين معرفة هذه األوقات اليت جرت العادة اإلهلية ف ،العاهة

 لكن االسرتسال يف هذه األمور قد يؤثر على بعض الناس. ،ما فيه شيء ،وقت دخول الرايح ،الربد
ثالثة ال يدخلون » :-صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا  :وعن أيب موسى قال" -رمحه هللا-مث قال 

مدمن "» «ثالثة ال يدخلون اجلنة» :-صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا  :وعن أيب موسى قال "«اجلنة
ورُتِّ ب عليه العقوبة  ،وكبرية من الكبائر ،اخلمر حرام ابإلمجاع -نسأل هللا العافية -املكثر من شربه "«اخلمر

إذا شربه ولو مرة ومل يتب وإذا كان مدمًنا له ومعتاًدا له ومكثرًا من  ،يف الدنيا والوعيد الشديد يف اآلخرة
قتل يف من حديث معاوية أنه يُ  -عليه الصالة والسالم-حَت إنه جاء عن النيب  ،شربه صار األمر أشد

 .أنه يقتل يف الرابعة ،الرابعة
 ،واملسألة عند أهل العلم خالفية ،"كلمة الفصل يف قتل مدمن اخلمر"وللشيخ أمحد شاكر رسالة امسها  

ليس يف كتايب مما أمجع على على ترك  :حديث معاوية والرتمذي يقول ،إن احلديث منسوخ :منهم من يقول
هذان احلديثان الرتمذي  ،وحديث مجع ابملدينة من غري خوف وال مطر ،العمل به إال حديثان هذا احلديث

قال ذلك يف علل اجلامع اليت يف  ،ل به سوى هذين احلديثنيليس يف كتايب مما أمجع على ترك العم :قال
نه حد الذي يقول إ :يقولمنهم من  ،وأضيف عليها من قبل الشراح حَت وصلت إىل العشرين ،آخر جامعه

 ،ويكتفى ابحلد على خالف بينهم يف الثمانني واألربعني ،وهو اجلمهور يقولون خالص ال يعمل به ،منسوخ
إذا رأى اإلمام أن الناس  ،إنه تعزير وليس حبد :ومنهم من يقول ،ويقتل يف الرابعة ،حد إنه :ومنهم من يقول

ابن القيم َييالن إىل هذا وشيخ اإلسالم و  ،تتابعوا على شرب اخلمر ومل يردعهم احلد ابجللد فله أن يقتل
 القول. 

 ،منهم مدمن اخلمرو  ،اجلنةثالثة ال يدخلون  :ويف حديث أيب موسى ،مدمن اخلمر هذه عقوبته يف الدنياف
 ،كما جاءت  ،إهنا متر كما جاءت :هذا من نصوص الوعيد اليت قال بعض السلف ،وال يدخلون اجلنة

هللا  بل يعذبون إن مل يعفُ  ،ال يدخلون اجلنة من أول وهلة :ومنهم من قال ،ومنهم من محله على املستحل
 .عنهم

قاطع الرحم اليت  "«وقاطع الرحم ،مدمن اخلمر :اجلنةثالثة ال يدخلون »"وعلى كل حال الوعيد شديد  
والذين هم  ،والصلة اليت جتب صلتها يف األرحام ،جتب صلتها من األقارب بدًءا ابلرب الذي هو بر الوالدين

ابب الرب والصلة  ،يف صحيحه ابب الرب والصلة واآلداب -رمحه هللا-وترجم اإلمام مسلم  ،األقارب
 .واآلداب مع عموم املسلمني ،والصلة لألقارب ،دينفالرب للوال ،واآلداب
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فََهْل َعَسْيتُْم إِّن }نصوص الوعيد الشديدة  ،قطيعة الرحم جاء فيها النصوصو  ،قاطع الرحم «وقاطع الرحم» 

 ُ يَن لَعَنَُهُم اَّللَّ عُوا أَْرَحاَمُكْم أُْولَئَِّك الَّذِّ دُوا فِّي األَْرضِّ َوتُقَط ِّ قطيعة الرحم  [23-22 ]سورة حممد: {تََولَّْيتُْم أَن تُْفسِّ
 .كلها من الكبائر  ،وعلى كل حال الثالثة من عظائم األمور .وال تنزل اجلنة على قوم فيهم قاطع رحم

ألن  ؛لتنجيملحلديث ما مناسبة ا :مصدق ابلسحر قد يقول قائل ،وهذا أشدها «ومصدق ابلسحر» 
شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما من اقتبس »وسبق احلديث  ،التنجيم نوع من السحر

 .كما تقدم «زاد
 "رواه أمحد وابن حبان يف صحيحه" 
 :-رمحه هللا-يقول  
 :فيه مسائل"فيه مسائل  
 احلكمة يف خلق النجوم. "احلكمة يف خلق النجوم :األوىل 

 طالب: ...........
 ،كل يقول به  ،التأثري احلسي والتأثري املعنوي ،التصديق به هذا قول ألهل العلم االتأثري كون السحر مؤثِّ رً 

من اقتبس شعبة من النجوم فقد » ،ومنه النجوم كما تقدم يف احلديث «ومصدق ابلسحر» ،يتفقون عليه
 فيه مسائل..  -رمحه هللا-رواه أمحد وابن حبان يف صحيحه قال  «اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد

  :فيه مسائل -رمحه هللا-ال ق
 .وهذه تقدم الكالم فيها ،احلكمة يف خلق النجوم يعين احلَكم الثالث اليت جاءت يف كالم قتادة

  .وجاءت اإلشارة إىل هذا يف كالم قتادة أيًضا "الرد على من زعم غري ذلك :الثانية"
  .واإلابحة ألمحد وإسحاق ،فاملنع من قبل قتادة وابن عيينة "النجومذكر اخلالف يف تعلم "
ق بشيء من السحر ولو عرف أنه صدِّ  "ولو عرف أنه ابطل الوعيد فيمن صدق بشيء من السحر :الرابعة"

مث رأى كالمه مطابًقا  ا،أو عرافً  األنه لو سأل كاهنً  ؛ألنه قد يكذِّ ب وهو يراه مطاب ًقا للواقع فيكذِّ ب ؛ابطل
وهو مطابق للواقع من صدقه  ،وهذا كذبه ،فإن صدقه فقد كفر مبا أنزل على حممد ،ال جيوز تصديقهفللواقع 

كأن األسلوب   "ولو عرف أنه ابطل: "وهو يعرف أنه ابطل هذا األمر ما يكون أشد؟ ولذلك الشيخ يقول
 من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه ابطل داللة األسلوب من كالم الشيخ.فييف هذه املسألة الوعيد 

 أهنا أخف. ،لب: أهنا أخفطا
 طالب: ...........

 ،للواقع مثل ما ذكران يف قصة لشخص حافظ للقرآن وإمام جامع تزوج اإذا كان مطابقً  ،يعين مطابق للواقع
 ،عجز ،فأراد الزوجة وعجز عنها يف اليوم الثاين والثالث والسابع ،فدخلت عليه امرأة وطيبته من طيب معها
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فذهب  ،اذهب إىل فالن ابلعراق ،هذا شيء ال أستطيعه :وقال له -هللا العافيةنسأل -فذهب إىل ساحر 
 ،عجزت ،ما أستطيع :وجاء من الغد قال ،أعطاه إايه ،وائتين غًدا ،أعطين طاقيتك :وقال له ،إىل فالن

أان دخلت على  :قال ،ما فصل له ،وشرح له احلال ،وذهب إىل فالن ابلبحرين ،اذهب إىل فالن ابلبحرين
ودخلت عليكم امرأة  ،معلوم أنك دخلت يف املكان الفالين من امرأة امسها كذا :عت منها قالن  امرأة ومُ 

 ،ما هو إحراج؟! ألن غشيان هذه املواقع فتنة ،بتكم بطيب من هذه القارورةوطيا  ،وصفها بدقة ،صفتها كذا
 .-نسأل هللا العافية-صدقت  :فما كان منه إال أن قال

ا فصدقه مبا يقول من أتى كاهنً » :قال -صلى هللا عليه وسلم-ألن الرسول  ؛واستدل ابحلديث صدقت 
اآلن ذهب إليه وحافظ  ،والذهاب إىل هذه املواضع مزلة قدم ،الفتنة انظر «فقد كفر مبا أنزل على حممد

يعين مثل  ،ة إهليةألنه أطلعه على شيء يصعب إنكاره إال بعصم ؛للقرآن وخطيب جامع وقال له ما قال
 . بعض األمور الواقعية تفرض نفسها على اإلنسانأحياانً  ،هذه األمور

لكن  ،وهذا أدركه حباسته ،ومنه ما يدرك ابحلواس ،إن اخلرب القطعي الذي ال َيكن تكذيبه :ولذلك يقولون 
ل لك صالة قبَ ولو ذهبت إليه وسألته من غري تصديق مل تُ  ،أيمرك أال أتيت إليه أوالً  ،الشرع أيمرك بتكذيبه

 ،واآلن الناس من أيسر األمور أن أييت ابجلريدة ،«فقد كفر مبا أنزل على حممد»وإذا صدقته  ا،أربعني يومً 
واملولود يف برج كذا هذا  ،ا يف برج كذا ُيصل له كذامن كان مولودً  :وهم يقولون فيها ،وفيها األبراج واملنازل

واألصل أنه هو ال جيوز له النظر  ،ويرمي اجلريدة بني نسائه وأوالده ماذا،وهذا ما أدري  ،وهذا حنس ،سعيد
 .-نسأل هللا العافية -عن أن يتيح النظر إليها لسذج من نساء وأطفال فضالً  ،وال جيوز له شراؤها ،إليها

 -سألونيقرؤون يف هذه وي واألطفالفيها؟  ماد وال يدرون ئيشرتون اجلرا ،االناس يتساهلون يف هذا كثريً 
 أنه ابطل.ولو عرف  ،من صدق بشيء من السحرالوعيد في -نسأل هللا العافية

 طالب: ...........
 هذا متعلق أبمر االعتقاد. ،د هذاال، القلب اعتق

 طالب: ...........
 يكذبه. ،يكذبه

 طالب: ...........
 كذبت.  :يقول وجيب عليه أنحصل مطابقة الواقع،  نعم

 طالب: ...........
 تفضال.

 طالب: ...........
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إن  :فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد وقلنا ،عموم "من أتى كاهًنا" :النص عام ،النص عام
طابق الواقع حقيقة عرفية ولغوية  ،وله حقيقة لغوية ،وله حقيقة عرفية ،التصديق والتكذيب له حقيقة شرعية

رأوه  ،كذبت الثالثة الذين شهدوا على الزاين ورأوه أبعينهم وشهدوا عليه  :ن الشرع يقوللك ،صحيح
ِّ ُهُم }كاذبون؟   أمهم صادقون  ،ينقلون عن أحد مرأوه يعين ما ه ،أبعينهم طابق الواقع ندَ اَّللَّ فَأُْولَئَِّك عِّ

بُونَ   ولو كان خربهم مطابًقا للواقع. [13]سورة الن  ور: {اْلَكاذِّ
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 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
 .بسم هللا الرمحن الرحيم
 وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. ،احلمد هلل رب العاملني

 اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعني برمحتك اي أرحم الرامحني.
 :-رمحه هللا تعاىل-قال اإلمام اجملدد 

بُونَ } :االستسقاء ابألنواء وقول هللا تعاىلما جاء يف ابب " ْزقَُكْم أَنَُّكْم تَُكذ ِّ  [82]سورة الواقعة: {َوتَْجعَلُوَن رِّ
أربع يف أميت من » :قال -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن أيب مالك األشعري 

 ،«والنياحة ،واالستسقاء ابلنجوم ،والطعن يف األنساب ،الفخر يف األحساب :أمر اجلاهلية ال يرتكوهنن
رواه  «النائحة إذا مل تتب قبل موهتا تقام يوم القيامة وعليها سرابل من قطران ودرع من جرب» :وقال
  .مسلم

صالة الصبح  -صلى هللا عليه وسلم-صلى لنا رسول هللا  :قال -رضي هللا عنه-وهلما عن زيد بن خالد 
هل تدرون ماذا قال » :فلما انصرف أقبل على الناس فقال ،ابحلديبية على إثر مساء كانت من الليل

مطران بفضل  :فأما من قال ،أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر :قال» :قال ،هللا ورسوله أعلم :قالوا «ربكم؟
مطران بنوء كذا وكذا فذلك كافر يب مؤمن  :وأما من قال ،هللا ورمحته فذلك مؤمن يب كافر ابلكوكب

فأنزل هللا هذه  ،لقد صدق نوء كذا وكذا :وهلما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم ،«ابلكوكب
ُم بَِّمَواقِّعِّ النُُّجومِّ }اآلية  بُونَ } :إىل قوله [75]سورة الواقعة: {فاَل أُْقسِّ   .[82]سورة الواقعة: {تَُكذ ِّ

  :فيه مسائل
  .تفسري آية الواقعة :األوىل
  .األربع اليت من أمر اجلاهلية :الثانية
  .ذكر الكفر يف بعضها :الثالثة
  .أن من الكفر ما ال خيرج من امللة :الرابعة

  .بسبب نزول النعمة «أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر» :قوله :اخلامسة
  .التفطن لإلَيان يف هذا املوضع :السادسة
  .التفطن للكفر يف هذا املوضع :السابعة
  .لقد صدق نوء كذا وكذا :التفطن لقوله :الثامنة

  .«أتدرون ماذا قال ربكم؟» :لقوله ؛إخراج العامل  التعليم للمسألة ابالستفهام عنها :التاسعة
 وعيد النائحة." :العاشرة
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 وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني. ،عاملنياحلمد هلل رب ال
 أما بعد:

وأنه جاء  ،من التحرمي وتعظيم شأنه "ابب ما جاء يف االستسقاء ابألنواء" :-رمحه هللا تعاىل-فيقول املؤلف 
واالستسقاء ابلنجوم حتت هذه  :ألنه يف احلديث الالحق قال ؛واألنواء هي النجوم ،إطالق الكفر عليه

ر للرتمجة ،الرتمجة  :وقول هللا تعاىل" -رمحه هللا-ق ويراد به غري النجم قال طلَ وإن كان النوء يُ  ،فاحلديث مفسِّ 
بُونَ } ْزقَُكْم أَنَُّكْم تَُكذ ِّ ألنه نعمة من  ،ألنه نعمة ؛يعين الرزق ُيتاج إىل شكر "[82]سورة الواقعة: {َوتَْجعَلُوَن رِّ

ب شكرها -جل وعال-نعم هللا  وصنيعهم يف مقاب ل الشكر  ،شكر املنع م هبا ،َينت هبا على عباده فالواج 
فهذا كفر يف مقابل  ،-جل وعال-ونسبة هذه النعمة إىل غريه  ،يف مقابل الشكر التكذيب ،الضد التكذيب

ْزقَُكْم أَنَُّكْم تُ }الشكر  بُونَ َوتَْجعَلُوَن رِّ أن  -رضي هللا عنه -وعن أيب مالك األشعري" [82]سورة الواقعة: {َكذ ِّ
-وجاء النيب  ،السياق سياق ذم "«أربع من أميت من أمر اجلاهلية» :قال -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

األمور وعشرين ومائة من  اولإلمام اجملدد رسالة مجع فيها أربعً  .مبخالفة أهل اجلاهلية -عليه الصالة والسالم
مسائل "كتاب امسه البعضهم عند ف ،أهل اجلاهلية -صلى هللا عليه وسلم -اليت خالف فيها رسول هللا

وبعض أهل العلم يعكس فيقول  ،أهل اجلاهلية -صلى هللا عليه وسلم-اليت خالف فيها رسول هللا  "اجلاهلية
 ومن املخاَلف؟  ؟فمن املخال ف ،هليةأهُل اجلا -صلى هللا عليه وسلم-خالف رسوَل هللا 

 طالب: .............
 وجاء هو خالفهم. ،هو الذي خالفهم يعين ابعتبار أهنم هم األصل

 طالب: .............
 ؟ماذا

 طالب: .............
  ؟فأهل اجلاهلية هم الذين خالفوا

 ،والعادة جرت أبن املخال ف متأخر عن املخاَلف ،-عليه الصالة والسالم-لكن وجود هذه املخالفات قبله 
فيكون هم  ،وهم خالفوا الف َطر ،جاء مبا يوافق الف َطر -عليه الصالة والسالم-لكن ابعتبار أن الرسول 

 ..-عليه الصالة والسالم-وهو األصل  ،املخال فون له
 طالب: .............

 ين؟ أ
 طالب: .............

 يتمم يكمِّ ل. ،ليتمم مكارم األخالق ؛جاء
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 طالب: .............
خالفوا هذه  ،وهم خالفوها ،ال شك أن األصل هي األخالق احلميدة واألخالق اجلميلة واألخالق احلسنة

 ،وعلى كل حال اخلالف يعين ما هو معنوي ،وجاءت هبا الف َطر السليمة ،األخالق اليت جاءت هبا الشرائع
ألنه موافق لألصل تكون  ؛هو األصل -عليه الصالة والسالم-كن إذا جعلنا الرسول ل ،اخلالف لفظي

مث  ،لون هباجاءهم وهم على أمور يعتقدوهنا ويعمإنه  :وإذا قلنا ،-عليه الصالة والسالم-املخالفة منهم له 
عليه -لكن يبقى أن األصل معه  ،واخلالف يف تقديري لفظي ،فهو خمالف من هذه احليثية ،أمرهم مبخالفتها
  .-الصالة والسالم

يف مائة وأربع وعشرين مسألة شرحها األلوسي حممود  -عليه رمحة هللا-هذه الرسالة اليت صنفها أو مجعها 
ومع األسف أن جل طالب  ،والكتاب على صغر حجمه من أنفع الكتب لطالب العلم ،شكري األلوسي

ملاذا؟ ألنه ما قرأ  ،من هذه املخالفات ما استطاع اواحد يعد لك عشرً لو تسأل أي  ،العلم يف غفلة عنه
سب التعليم النظامي الذي يعتمده جل حبوالسبب يف ذلك أنه ال يوجد يف طريق املتعلِّ م  ،الكتاب أصالً 

 .خلل كبري ،خلل ،وهذه مشكلة ،وال ينظرون يف غريه ،الناس
تدراس  ،اآلن ما تُعَرف ،انت ُتدراس لعامة الناس يف املساجداملؤلفات والرسائل اليت ألفها إمام الدعوة ك 

-والطالب ُيفظوهنا شيخ من الشيوخ تويف  ،والعلماء يعتنون هبا ،عن حلق التعليم للعوام يف املساجد فضالً 
ويتذكر أن هذا  ،فوجد اإلمام يقرأ على اجلماعة قبل صالة العشاء يف كتاب ادخل مسجدً  -رمحه هللا

هذا  ما ،لكن لطول العهد َيكن قبل ستني سنة يذكر أن هذا الكتاب مارِّ عليه ،الكتاب مارِّ عليه
كشف   :يقول ،أييت ابسم الكتاب أن ..؟ عجزماذاما هذا الكتاب؟ ألفاظه معروفة ومجله حمفوظة  ؟الكتاب

الكتب السيما يف زمان الفنت يتعنيا هذه  ،لكن لطول العهد نسيناه ،طفاًل  كنتالشبهات أان حافظه يوم  
برانمج  ،يعين كشف الشبهات تطبيق لكتاب التوحيد .الرجوع إليها وحفظها وتدريسها وتعلمها وتعليمها

وهم ال  ،ومسائل اجلاهلية قد يقع فيها كثري من املسلمني يف بيوت املسلمني توَجد ،تطبيقي لكتاب التوحيد
  !ا جمموعة يف جملد واحدكله  ،شيءبوهي كتب ما هي  ،يشعرون

كتاب كشف الشبهات واملناسبة   ،فمسائل اجلاهلية الذي شرحه األلوسي كتاب يف غاية األمهية لطالب العلم
كشف الشبهات   ،برانمج تطبيقي لكتاب التوحيد -رمحة هللا عليه-لذكره ما ذكران من كالم الشيخ املتوىف 

 من أمر اجلاهلية..
 طالب: .............

 ؟ماذا
 طالب: .............
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 شرح ملسائل اجلاهلية.
 طالب: .............

لكن ما  ،وكان املشايخ يشرحونه ،ويسجال ،هو ما شرحه غريه إال أن املشايخ يف األخري بدؤوا يعتنون به
 هناك تسجيل.

 طالب: .............
وزيد  ،وسي حقق يف جملدينلكن قبل شروح مطبوعة.. حَت شرح األل ،موجود ،موجود اآلن شروح متأخرة

 لكن عناية طالب العلم صفر. ،وأضيف عليه أشياء ،عليه
م ما كان يتداوله الناس من أمر اجلاهلية اليت يراد هبا ما قبل اإلسال :وإذا قيل ،أربع من أميت من أمر اجلاهلية

احلديث وجاء يف  ،فيهم جاهلية :وإذا وجدت أو وجد بعضها يف بعض األقطار قيل ،قبل اإلسالم ويفعلونه
إنك » :-عليه الصالة والسالم-فقال النيب  ،اي ابن السوداء :أن أاب ذر عريا امرًءا أبمه فقال لهالصحيح 

 ؟وهل يلزم من ذلك أن يكون جاهلي ا ،«امرؤ فيك جاهلية
امرؤ القيس جاهلي  ،جاهلي :من كان قبل اإلسالم ومل يكن على احلنيفية ملة إبراهيم يقالال، لكن  

لكن إذا وافقهم يف مسألة أو يف مسائل يسرية  ،وهكذا يعين أنه جاهلي مطبِّ ق ملا تعتقده اجلاهلية حبذافريه
وقل مثل هذا إذا وافق  ،أليب ذر -عليه الصالة والسالم-جاهلي كما قال  :وال يقال ،فيه جاهلية :يقال

 :ما يقال ،ملا وافق املعتزلة يف القول بفناء اجلنة والنار شخص املعتزلة يف مسألة منذر بن سعيد البلُّوطي
 ،فيه متشعر :إمنا يقال ،أشعري :وكذلك إذا وافق األشعرية كذلك ما يقال ،فيه اعتزال :إمنا يقال ،معتزيل

  وهكذا..
ومع ذلك ال جتد فرقًا  ،واآلن تدخل العواصم اإلسالمية ،وجدت مظاهر اجلاهلية يف كثري من بلدان اإلسالم

يعين وقت الصالة الناس  ،ما فيه شيء يدل على أن هذا البلد إسالمي ،بينها وبني عواصم الكفر يف الظاهر
والنساء تربجهن مثل تربج الكافرات ومثل تربج  ،ووقت الصيام الناس أيكلون يف األسواق ،يف أعماهلم

 .عليه يف القرآن موجود حبذافريه اآلنتربج اجلاهلية األوىل املنصوص  ،اجلاهلية األوىل
فيه بيت خيلو من هذا إال ما  ،شق القميص من اجلانبني :ومن مظاهر تربج اجلاهلية األوىل :يقول القرطيب 

املشكلة الذي يعرض يف األسواق كله من هذا  ،شق القميص من جهة الساقني ؟!إال من رحم ربك ،ندر
 :لكن ما يقال ة،فيه عري من جهة أخرى هذه من أعمال اجلاهليو  ،ويضاف إليه فيه صور ،النوع أو جله

يعين كل القرن العشرين كلهم جاهلية  ،ا ملن صنف يف جاهلية القرن العشرينخالفً  ،هؤالء جاهليون
لكن يوجد فيه  ،وفيه نساء صاحلات ،وفيه نساك ،وفيه عباد ،وفيه طالب علم ،صحيح؟ ال، فيه أخيار

وقد يوجد يف بعض القرون املتوسطة حَت يف األمة  ،والذي قبله فيه جاهلية ،ليةفالقرن فيه جاه ،جاهلية
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يعين هل اليهود والنصارى  ،لكن التعميم مشك ل ،ويوجد اآلن مثل ذلك ،اإلسالمية فيهم شرك ظاهر
 مشركون أو فيهم شرك؟
 طالب: .............

تَابِّ } ْن أَْهلِّ اْلكِّ يَن َكفَُروا مِّ ينَ لَْم يَُكنِّ الَّذِّ كِّ يعين حينما يناَقش  ،كلهم كفار بال شك  [1]سورة البينة: {َواْلُمْشرِّ
هم كفار  ،يعين ليس معناه أهنم قد تناهلم رمحة ،موضوع اليهود والنصارى هل هم مشركون أو فيهم شرك

 ،ال إله إال هللا :يعين هل الذي يقول ،فيهم شرك ،لكن الذي قرره ابن رجب أهنم فيهم شرك ،على كل حال
أجعل اآلهلة  :هل هو مثل الذي يقول ،ويوجد عنده بعض الشركيات ينقض ال إله إال هللا ببعض الشركيات

 ،وإن كان هذا فيه شرك يقتضي خلوده يف النار ،ال يستواين ؟ال إله إال هللا :يرفض أن يقول ؟إهلًا واحًدا
 .هم كفار على أي حال ؟يعين هل هم مشركون أو فيهم شرك ،واخلالف لفظي

األصل أال جيوز نكاح نسائهم إال فمشركون  :فإذا قلنا ،لكن ابن رجب يرتب على ذلك مسائل عملية 
بل فيهم  ،ألهنم غري مشركني ؛ما حنتاج إىل ختصيصففيهم شرك  :وإذا قلنا .وجد املخصص ،مبخصِّ ص

 .لكن هذه إشارات ،فيه مسائل يذكرها أهل العلم ودقائق ،شرك
من أمر اجلاهلية فقط األربع أو أمور  هل اآلنيعين   "«أمر اجلاهلية ال يرتكوهننأربع من أميت من »" 

لكن هذه اليت وصفت بكوهنا ال ترتك هذه اختصت أبهنا ال  ؟ا قد ال يستطاع حصرهااجلاهلية كثرية جد  
بلد  ويزيد يف ،وهذا موجود ويزيد يف وقت وينقص يف وقت "«الفخر ابألحساب الفخر ابألحساب»"ُترتَك 

وهذا موجود  ،جتد يف حال املفاخرة "«والطعن يف األنساب»" .كثري من الناس يفخر حبسبه  ،وينقص يف بلد
ويوجد اآلن مع األسف من  ،والفخر ضرب من ضروب الشعر وابب من أبوابه عندهم ،يف اجلاهلية بكثرة

ح هذه َيد  من تسمع ،يبعث مثل هذا ويف بعض القنوات السيما اليت هلا صلة ابلبادية واإلبل وما اإلبل
 ،ويطعن يف هؤالء ،ويطعن يف هؤالء ،وَيدح شيخ القبيلة ،يذم شيخ القبيلة ،ويذم هذه القبيلة ،القبيلة

فجاؤوا إىل احلطيئة الشاعر املعروف  ،وال يتزوجون منهم ،قةبنو أنف النا :والعرب كانت تذم قوًما يقال هلم
 هم األنف.. ،هم قوم :عال ج وضعنا فقال :فأعطوه عطية وقالوا ،ابلذم واهلجاء

 قـــــــــوم هـــــــــم األنـــــــــف واألذنـــــــــاب غيرهمـــــــــا
 

 يســـــــــــوي بـــــــــــأنف الناقـــــــــــة الـــــــــــذنباومـــــــــــن  
  فنساؤهم بليلة طارن كلهن. 

 طالب: .............
كانت حاهلم وعيشتهم يف   هوهذ ،ل ما هي ذمبد ؟ صارت مدحً ن الذَنبم وه ينأأنف الناقة معروف  نعم

مث بعد ذلك جاء الشعراء فيما بعد يف العهد  ،وخَبت هذه يف صدر اإلسالم ،اجلاهلية على هذه الطريقة
الطريقة  ،هي طريقة على كل حال ،سنة :وأحييت هذه السنة بقوة.. السيئة ال نقول ،العباسي وما بعده
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وهناك األعطيات  ،والشعراء يعقد هلم جمالس عند األمراء وغريهم ،وصاروا يتفاخرون ،حييت بقوةالسيئة أُ 
 ذم فالن.والتكسب ابلشعر ملدح فالن و 

 طالب: .............
أنت لست  :غمط وأراد أن يدخل يف موضوع فقيل له إنساانً  أن يعين لو ،ال، هو بيان احلق ما فيه إشكال

 الشاعر: أمل يقل ،ولست من كذا ،بكفؤ
ـــــــــــر ـــــــــــك مـــــــــــن نمي  فغـــــــــــض الطـــــــــــرف إن

 
 فــــــــــــــــــال كعبــــــــــــــــــا بلغــــــــــــــــــت وال كالبــــــــــــــــــا 

وكذلك الطعن عندهم يف املقابل  ،وخذ من هذا الشيء الكثري الفخر عند العرب ال ُيصى على كل حال 
ُ اْلَجْهَر }ودافع عنها هذا ما فيه شيء  ،ورميت قبيلته أو عائلته بشيء ،إليه ءلو أن شخًصا أسي بُّ اَّللَّ الَّ يُحِّ

َن اْلقَْولِّ إِّالَّ َمن ُظلِّمَ  وإذا أراد أن يثبت نسبه ألمر يتعلق  ،فاملظلوم يداف ع، [148]سورة النساء: {بِّالسَُّوءِّ مِّ
نتسب إىل غري أو ي ،هذا خطر عظيمفوينتسب إىل غري قبيلته  ،ا لغريهلكن أن يدعي نسبً  ،ال مانعفبذلك 
 أو ينتسب إىل غري أبيه جاء يف ذلك النصوص الشديدة. ،مواليه

 طالب: .............
 ؟ماذا

 طالب: .............
 تبيني؟

 طالب: .............
وغش  ،وهو ال أصل له ،لكن لو ادعى شخص أنه من قريش أو من قبيلة كذا ،ال، الطعن لذات الطعن

وإن كان يف  ،وهذا األمر عرف عندهم أهنم ال يزوجون من كان هبذه الصفة ،يتزوج منهم يريد أن اأانسً 
فضباعة  ،لكن ال بد أن يكون الناس على بينة ،والنكاح صحيح ،اما فيه شيء إطالقً  ،الشرع ما فيه شيء

الشقيق كانت حتت  -عليه الصالة والسالم-الزبري بن عبد املطلب عم الرسول  ،بنت الزبري بن عبد املطلب
 ،وزوجوه ،أان من كذا وكذا :لكن لو جاء وغشهم وقال ،ما فيه أدىن إشكال مع البيان ،املقداد وهو موىل

  .هذا البيان مطلوب ،ومعروف أوضاع الناس ،ألنه يرتتب عليها مشاكل ؛وجاء من ينقض هذه الدعوى
وجتدون يف  ،كل حال الفخر ابألحساب والطعن يف األنساب ال ترتك وهي موجودة وتقوى وتضعف  على

من كبار أهل  اوأان أعرف واحدً  ،بلد يقفون عند هذه املسألة وقوفًا قد يصل إىل السالح يف مسائل النكاح
 ،ه هو املتقدم إليهجاء شخص ذو نسب فأهدى إليه بنت ،من كبار أهل العلم والعمل والعبادة وكذا ،العلم

عليه الصالة -فهذه األمور فال شك أهنا كما أخرب النيب  ،فرتصد له أخوها ابلسالح إىل أن عدل عنها
 واالستسقاء ابلنجوم. ،والطعن يف األنساب ،الفخر ابألحساب ،ال ُترتَك الفخر ابألنساب -والسالم
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 طالب: .............
 ين؟أ

 طالب: .............
 األصل ما يُفتَخر به حمل الفخر.احلسب يف 

 طالب: .............
 املفاخر واملآثر اليت يفتخر هبا والنسب معروف. ،املآثر اليت يفتخر هبا

االستسقاء يف  ،ابب ما جاء يف االستسقاء ابألنواء :ألنه يقول ؛وهذا هو الشاهد "«واالستسقاء ابلنجوم»"
صلى هللا عليه -واستسقى رسول هللا  ،إذا أجدب الناس استسقوا ،كما هو معروف  ،األصل طلب السقيا

 لكن هل هي للطلب هنا؟ االستسقاء ابألنواء. ،والسني والتاء للطلب ،-وسلم
 طالب: .............

 نه طلب استسقاء ابألنواء يعين جيعل األنواء وسيلة يتوسل هبا للسقيا.إ :لكن إذا قلنا ،هو ليس بطلب
 ....طالب: .........

 :يعين مثل ما يقال ،على اللفظ االستسقاء طلب السقيا ابألنواء :لكن إذا قلنا ،خيرج عن ابب موضوعنا
وليس هذا  ،فيكون من ابب التوسل ابألنواء ،ويسمونه التوسل ،إىل آخره ،يتربك بفالن ،يستغيث بفالن

واألنواء يف الرتمجة هي النجوم  "«ابلنجومواالستسقاء »" .وليس هذا مراد يف هذا الباب ،يف هذا الباب امرادً 
 .يفسرها احلديث

والغالب أن  ..رفع الصوت فإذا ،ذكر مآثر ومفاخر امليت مع اجلزعوهي ذكر رفع الصوت ب "«والنياحة»" 
كنا نعد االجتماع   :ويف حديث جرير ،النياحة ،وقلة صربهن ،لشدة جزعهن ؛النياحة تكون من النساء

كنا يعين   ،يعدونه نياحة ،يعين مركاب من االجتماع وصنع الطعام من أهل امليت ،احةوصنع الطعام من الني
ألن النياحة كبرية  ؛النائحة إذا مل تتب "«إذا مل تتب قبل موهتا النائحة» :وقال"والنياحة  ،يف عهد الصحابة
 .فإذا اتبت يف وقت اإلمكان قبل املوت وقبل الغرغرة اتب هللا عليها ابلشروط املعروفة ،من كبائر الذنوب

سرابل  "«وعليها سرابل من قطران»"يعين تبعث يوم القيامة  "«إذا مل تتب قبل موهتا تقام يوم القيامة»" 
فُيدَهن  لو أييت شخص عارٍ  ،فكأنه قميص ،وإذا طُل َيت ابلقطران فكأنه قميص ،من قطران يعين قميص

، لكن ألهنا سرتت جسمه ؛هذه البوية قميص :صح أن يقال ،طلي ببوية مثالً  بشيء كثيف كالبوية مثالً 
ال، عليها سرابل تقام يوم القيامة يعين تبعث يوم القيامة وعليها سرابل من  ؟وكافٍ  هل هذا السرت جمزٍ 

ويباع يف  ،القطران هل يطاق؟ هل يطاق القطران؟ الدهان الذي تدهن به اإلبل من اجلرب ،قطران
 األسواق.
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 طالب: .............
يفر من  حَت اليربط أن ال بد  ،أيخذون ابلفنجان يف سطل كبري ويطلى به البعري وال يطيقه ؟خيففونه كيف
رأس بنتها به من غري خلط من أجل إهنا دهنت  :وامرأة تستفيت قالت ،يعين حُمْر ق ،أمره عظيم ،شدته
وذكرت لكم يف درس سابق أن يف املكتبة  ،سؤال حقيقي ما هو افرتاض .ماتت ،وماتت البنت ،القمل

 جلرة هذه اليتابت ئفج ،جاءت األرضة والسقف كله صار أرضةعندي يف بيت قدمي سقفه من اخلشب 
 فعلنا شيًئا،وال  طليناما  ،فتحت غطاءها ووضعتها يف املكتبة من غري أي تصرف ،فيها هذا العالج للجرب

ونزلت  ،ماتت كلها ،ابألرض كلها   ابلسقفئت من الغد إذا األرضة اليتجوضعته على األرض يوم  لكن
لط ،عليها سرابل من قطران :ولذلك يقول ،من شدته  ماتت البنت. ،والبنت ُده ن رأسها منه من غري خ 

مث أيت  ،لكن تصور أن القطران وضع عليها قبل اجلرب ،يعين القطران لعالج اجلرب "درع من جربو "
 ،فإذا طليت هبذه األشياء ،وهو سريع االشتعال قوي مؤمل شديد األمل وسريع االشتعال ،ابجلرب بعده

 .يصري وضعها؟ عذاب ونكال شديد ماذايصري؟ ما الذي  ،وأدخلت النار
وأيتينا بعض  ،يستأجر نساء للنياحة ،نسمع أنه يف البلدان اجملاورة يستأجر نساء للنياحةومع األسف أننا 

وجتد  ،يف هذا الكتاب القدمي وهو موروث عن شخص من القراء االكتب املستعملة وفيها واثئق جتد أوراقً 
إذا أبعد أيخذون دراهم،  ابألجرةا القراءة.. وغدً  ،قراءة يف املأمت الفالينالربانمج عنده جدول اليوم الفيه 

آن مث أتيت إىل مثل هذه ال شرفك هللا ابلقر وإ ،ملستقيم وصلت أحواهلم إىل هذا احلدالناس عن الصراط ا
أان أشوف  كبريًا،  ، يعطون ما يعطون شيًئايعطونه مالليم ،تذل نفسك كأنك تشحت !تقرأ ابألجرةاملواطن و 

فمثل هذه األشياء  ؟هللا يرفعه ابلقرآن ويذل نفسه ببدعة فكيف يُذل.. ،األجرة مكتوبة ابجلدول مالليم
 موجودة يف األقطار..

 طالب: .............
 النياحة موجودة..

 طالب: .............
 خفت؟ احلمد هلل، وأنتم؟

 طالب: .............
ما يوجد عجائز يبكني على امليت بصوت  ؟فيه أجرة على قراءة القرآن؟ طيب والنياحة ما هي موجودة

 مرتفع؟
 طالب: .............
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وهللا إين أتكدت من  ،اآلن يف مراكز جتميل النساء مكياج عزاء! صحيح موجود التناقض؟ كيفتدري  
 كيف يُتصوار هذا؟! مكياج خاص ابلعزاء!  ،هذا

 طالب: .............
لكن مكياج للعزاء وحال  ،يعين معروف هذا ،ذا أويلبسون أسود  ،خل األلوان واللبس ،وألوان معينة للعزاء

 .!للعزاء مكتوب عليه وأشياء.
 طالب: .............

ر املسلمني  -جل وعال-نسأل هللا  ،أنتم عندكم كل شيء  اويرفع عنهم هذه الفنت وهذ ،بدينهمأن يبصِّ 
 وهللا املستعان. ،لفتك ابلسالحقد يكون أضر من ا ،هذا يعين فتك ابلعقائد ،ألنه بالء ؛البالء

 طالب: .............
 ؟ماذا

 طالب: .............
وال يصحبه أصوات وال ذكر  ،إذا كان االجتماع من أجل التيسري على املعزين فقط وال يصحبه سرف

 مفاخر وال طعام هذا ما فيه إشكال.
 طالب: .............

اصنعوا آلل »إذا كان ألهل امليت  ،للمعزين ألهل امليت ال للمعزينيُعَمل هلم من غريهم بقدر احلاجة ال 
 .«اجعفر طعامً 

 طالب: .............
لكن يبقى أن على طالب العلم القدوة  ،ي يدخل من غري قصد ُوجد يف مكان فيه أكل يعين أمر سهلالذ

 أن يتورع عن مثل هذا.
 طالب: .............

 هذا له أصل. ،ألهنم جاءهم ما يشغلهم ؛بقدر حاجتهمصنع هلم طعام على كل حال يُ 
 طالب: .............

 جمرد البكاء؟
 طالب: .............

لكن املقصود رفع الصوت مع تعداد احملاسن واجلزع وشق  ،ما فيه شيء ،والقلب ُيزن ،إن العني لتدمع
 كله نياحة.  ،اجليب ونتف الشعر وما أشبه ذلك

 طالب: .............
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وجاءهم ما يشغلهم  ،وبعضها من أفراد كثريين ،بعض الناس عائلة من أفراد قليلني ، كل عائلة حبسبهاوهللا
الشرقية والغربية  وأان رأيت بنفسي أهل امليت جيء هلم برتيال فيها أنواع األطعمة ،كل شيء حبسبه  ،حبسبه

 ال شك أن هذا نياحة. ،هتكفي احلي كل ،وما أدري إيش
 .............طالب: 

ي يعاجَل قطران املتداَول اآلن غريه هو الذوال ،نعم جاء تفسريه بذلك لكن له أنواع أخرى جاء تفسريه بذلك
 .به جرب اإلبل يسمونه قطراانً 

صلى هللا  -صلى لنا رسول هللا :قال -رضي هللا عنه-عن زيد بن خالد " ،يعين البخاري ومسلم "وهلما"
-رسول هللا  -جل وعال -وإال فالصالة هلل -د صلى بناواملقصو  ،الالم مبعىن الباءصلى لنا  "-عليه وسلم

يعين بعد نزول  "على إثر مساء"الصبح الفجر ابحلديبية  "صالة الصبح ابحلديبية" -صلى هللا عليه وسلم
 فالسماء هو املطر. ،مطر

 إذا نــــــــــــــــزل الســــــــــــــــماء بــــــــــــــــأرض قــــــــــــــــوم
 

 ارعيناهـــــــــــــــــــــــا وإن كـــــــــــــــــــــــانوا غضـــــــــــــــــــــــابً  
يعين استقبل  ملا انصرف" :صلى هبم الصبح مث قال ،املطر كان من الليل "على إثر مساء كانت من الليل" 

سلام  :إما أن يقال "فلما انصرف أقبل على الناس"بعد السالم  -عليه الصالة والسالم-الناس بوجهه 
 :فقال" ،واملقصود ظاهر ،انصرف يعين سلم مث أقبل على الناس أو يكون االنصراف هو اإلقبال على الناسو 
جل -هو يريد أن خيربهم مبا قال هللا  «هل تدرون ماذا قال ربكم؟»سؤال  "«هل تدرون ماذا قال ربكم؟»

 ،-عليه الصالة والسالم-ي جييب الذ، هو وليس املراد أن جييبوا ،لكن جاء به على صيغة السؤال ،-وعال
 .«هل تدرون؟»لكن جاء به لريسخ يف قلوهبم 

 -عليه الصالة والسالم-وطريقة التعليم على صفة السؤال واجلواب جاءت يف حديث جربيل ملا سأل النيب  
 ،ما جاء ليستفيد ،يعلمكم «هذا جربيل جاء يعلمكم دينكم» :مث قال ،عن اإلسالم واإلَيان واإلحسان

 «هل تدرون ماذا قال ربكم؟»" .وهلا أصل شرعي ،فالتعليم بطريقة احلوار السؤال واجلواب من أنفع الطرق
أصبح  قال ،أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر :قال» :قال" ،هللا ورسوله أعلم :قالوا "هللا ورسوله أعلم :قالوا

مطران بفضل هللا  :فأما من قال»"يف احلديث القدسي  -جل وعال-يقوله هللا  "«من عبادي مؤمن يب وكافر
وحتدث هبا  ،واعرتف هبا ظاهرًا ،نسب النعمة إىل مسديها وموليها "«ورمحته فذلك مؤمن يب كافر ابلكوكب

مطران بنوء كذا  :وأما من قال»"فهذا املؤمن ابهلل كافر ابلكوكب  ،-جل وعال-وصرفها فيما يرضي هللا 
وجعل املؤثر واملثري للمطر واملنزِّ ل له  ،مطران بنوء كذا وكذا :إذا قال "«وكذا فذلك كافر يب مؤمن ابلكوكب

فهذا ال شك أنه جعل  اإن جعل الكوكب سببً  ،الكن إن جعله سببً  ،هذا كفر أكرب خمرج عن امللةفالكوكب 
 .أصغر :وبعضهم يقول ،شرك ويطلقيقول: وبعضهم  ،وهذا شرك ،اما ليس بسبب سببً 
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مطران  :لكن إذا قال ،كافر يب مؤمن ابلكوكب  :وعلى كل حال سواء كان هذا أو ذاك يندرج حتت قوله 
 ،ابلوسم ،بسهيل ،مطران ابملربعانية :يف وقت نوء كذا كما يقال ،ومراده الوقت يف وقت كذا ،بنوء كذا وكذا

إىل آخره فهذا ال يصل إىل  ، بشهر ربيع اثنٍ ران بشهر ربيع أولمط :لما يقو يعين مراده بذلك الوقت مثل 
يدخل لفظًا ال حقيقة ومعىن فيما دل  ،ألنه يدخل لفظًا ؛لكن جيب اجتنابه ،حد الشرك وال األصغر

 احلديث على منعه.
 طالب: .............

 ؟ ماذا
 طالب: .............

 تقول؟ ماذاتقول؟  ماذا
 طالب: .............
 ،ال يعين أنه مطارد يف التضمني ،كالم شيخ اإلسالم كونه أوىل ال يعين أنه مطارد  ،ال، هي صالة بال شك

فهي  ،ن الالم مضمنة معىن الباءإ :قلنا حنن ،تضمني الفعل أوىل من تضمني احلرف :شيخ اإلسالم يقول
لكن إذا مل  ،ى ابلالم لكان أوىللكن لو أمكن تضمني صلى بفعل يتعد ،وتقوم مقامها ،مبعناها وانئبة عنها

 َيكن ال مانع فيه نصوص ال حميد عن تضمني احلرف فيها.
 طالب: .............

هذا  ،صلى هلم من أجل التعليم، -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا صلى لنا  :صلى لنا يف بعض األحاديث
 وليست هلم. ،ما هي هلم حَت اإلمامة هبم ،ولكن حَت اإلمامة هبم ،ظاهر

 طالب: .............
كل ما أمطرت أصبح من   ،يعين هل املقصود به الكالم مقرواًن هبذه احلادثة أو على العموم ،ال ال ال، عموم

وفيه قال  وهلما من حديث ابن عباس معناه" ،فاحلكم واحد ،هو متكرر ؟ما هو متكررالكالم يعين  ،العباد
ُم }فأنزل هللا هذه اآلية " ،لقد صدق نوء كذا وكذا :فقال بعضهم "لقد صدق نوء كذا وكذا :بعضهم فاَل أُْقسِّ

بُونَ } :إىل قوله [75]سورة الواقعة: {بَِّمَواقِّعِّ النُُّجومِّ  َوإِّنَّهُ لَقََسٌم لَّْو تَْعلَُموَن } ،"[82]سورة الواقعة: {تَُكذ ِّ

يمٌ   هي؟ ما ،فال أقسم وإنه لقسم )ال( هذه ال أقسم [76]سورة الواقعة: {َعظِّ
 طالب: .............

 ؟الثاين..، أقسم .. واألصلاألول من يقول أبهنا زائدة واملعىن
 طالب: .............
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الم التأكيد  ،الالم دخلت على أقسم ،مفيها مهزة فألقس ،ما فيها ال لكن ،هذه قراءة احلسن البصري
وضع ما هلا زايدة الالم يف مثل هذا امل ،قراءة احلسن شاذة ،لكنها قراءة ليست سبعية ،دخلت على أقسم

 نظري يف القرآن؟
ُم بِّيَْومِّ اْلقِّيَاَمةِّ }طالب:   .[1]سورة القيامة: {ال أُْقسِّ

يف املوضوع نفسه يف مكان  ..ويف املوضع، يف موضع وجدت ال، ال، أان ما أقصد يف اللفظ يعين زايدة ال
 ما منعك..  ،آخر بدون ال

 طالب: .............
 ؟واملوضع الثاين..

 طالب: .............
 ما لك أن تسجد..

 طالب: .............
فيه ال، وفيه موضع بدون ال، مما يدل على أن زايدهتا يف مثل هذا وهي زائدة من حيث اللفظ ال من حيث 

 مصون عن الزايدة والنقصان. املعىن وإال فالقرآن
 طالب: .............

َوإِّنَّهُ لَقََسٌم لَّْو تَْعلَُموَن }ما َيكن  ،على أصله ابه هذا؟ يصري نفيً تفعل  ماذا [76]سورة الواقعة: {َوإِّنَّهُ لَقََسمٌ }

ْكنُونٍّ الَّ يََمسُّهُ إِّالَّ  تَابٍّ مَّ يٌم فِّي كِّ يٌم إِّنَّهُ لَقُْرآٌن َكرِّ ينَ َعظِّ ِّ اْلعَالَمِّ ب  ن رَّ يٌل م ِّ ُروَن تَنزِّ -76]سورة الواقعة:{ اْلُمَطهَّ
بُونَ } :إىل أن قال [80 ْزقَُكْم أَنَُّكْم تَُكذ ِّ وفيها  ،أنزل هللا هذه اآلية [82]سورة الواقعة: {َوتَْجعَلُوَن رِّ
بُونَ } ْزقَُكْم أَنَُّكْم تَُكذ ِّ  هبا الشيخ الباب. اليت صدر [82]سورة الواقعة: {َوتَْجعَلُوَن رِّ

 طالب: .............
 الذي يُنزله كذا وكذا. ،نه ينزلإلكن ما نقول  ،يتوقعون أنه ينزل نعم

 طالب: .............
 ماريح  ءجييالليل  يقولون بعد يف منتصف ، اآلن الرايح اليتاا مطردً وصار شيئً  ،إذا جرت العادة بشيء

إذا أنت  ،وسرعة الريح كذا ،وبينك وبني املكان مسافة كذا ،مرده أنه موجود يف مكان كذا ؟مرده عندهم
مائة كيلو أو مائيت كيلو أو  تقصدهي ، وبينك وبني البلد الذمتشي مائةركبت سيارتك وأنت متعود أنك 

 غيب؟ هل يقال أنت ما تعلم ال ؟يف الوقت الفالين تقول: الوصولما تقدر أنك  ،ثالمثائة كيلو
ألنه  ؛االسرتسال يف مثل هذه األمور ال ينبغي :وإن كنا نقول ،هذه أمور مبنية على أشياء حمسوسة عندهم

كما أن بعض األمور اليت كانت   ،لكن ينبغي أن ُيرتَك الناس ما يُذَكارون مبثل هذه األشياء ،مشبه من وجه
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واخلالف يف معرفة وقت الكسوف واخلسوف عند  ،أَثبت الواقع أهنا مدركة حبساب وحنوه ..ُتَظن غيًبا أَثبتت
ومع ذلك ثبت فيما بعد  ،يُدَرك ابحلساب :وبعضهم يقول ،ادعاء لعلم الغيب :منهم من يقول ،أهل العلم

 ُتدَرك به. ،أن احلساب أييت هبا
 طالب: .............

فالكفر حمتم ل لألكرب  ،كلهم عباد هلل  ،كلهم عباد هلل  ،املستجيبنيال، هو ال يلزم أن يكون من عباده 
وإذا  ،هذا شرك أصغرفلكن ما فيه شك إذا سلم املعتَقد من نسبة إنزال املطر للنجم أو للنوء  ،واألصغر

 .هذا أكربفن النوء هو الذي ينزل املطر ويؤثر إقارنه ذلك ورأى هذا العبد الذي يقول هذا الكالم 
  :يقول 
 :فيه مسائل"

بُونَ } "تفسري آية الواقعة :األوىل ْزقَُكْم أَنَُّكْم تَُكذ ِّ  .[82]سورة الواقعة: {َوتَْجعَلُوَن رِّ
 نعم؟

 طالب: .............
 تفسري آية الواقعة  -عليه الصالة والسالم-ما عنده وسائل فال إو  ،مؤياد ابلوحي ،الرسول مؤياد ابلوحي

 ،واالستسقاء ابلنجوم ،والطعن يف األنساب ،الفخر ابألحساب "األربع اليت من أمر اجلاهلية :الثانية"
  .والنياحة

تقدم يف أبواب  ،االستسقاء ابلنجوم وتقدم ما يدل على أن التنجيم سحر "ذكر الكفر يف بعضها :الثالثة"
 ،وهو نوع من التنجيم ،لنجوموهذه األربع فيها ذ كر االستسقاء اب ،والسحر كفر ،مضت أن التنجيم سحر
  .ال تصل إىل حد الكفر إال عند االستحاللف ،والنياحة ،والطعن يف األنساب ،وأما الفخر ابألحساب

 .«مها هبم كفر ،ثنتان يف الناس هبم كفر»ألنه جاء  ؛"أن من الكفر ما ال خُيرج من امللة :الرابعة"
 طالب: .............

 مها..
 .............طالب: 

 نعم.
يعين األصل أن نزول النعمة  "بسبب نزول النعمة «أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر»قوله  :اخلامسة"

  .من العجائب اوأنت تبتعد بسبب هذه النعمة عنه؟! هذ ،يزيدك صلة بربك
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وقد  ،وينسى فيها اإلَيان ،يعين فيه مواضع تطيش فيها العقول "التفطن لإلَيان يف هذا املوضع :السادسة"
ا أن يتفطن وعليه أيضً  ،فعلى املسلم أن يتفطن إلَيانه وال يعزب عن قلبه ،يقول كلمة كفر وهو ال يشعر

  .ويفر منه يف كل حال ويف كل ظرف ،وُيذر منه ،للكفر
  .لقد صدق نوء كذا وكذا يف حديث ابن عباس"لقد صدق نوء كذا وكذا  :التفطن لقوله :الثامنة"
إن التعليم  :وقلنا "«هل تدرون ماذا قال ربكم؟»إخراج العامل للتعليم للمسألة ابالستفهام عنها  :التاسعة"

خ وجيعل املستمع ينتبه أكثر مما  ؛على طريقة السؤال واجلواب من أنفع طرق التعليم ووسائل التعليم ألنه يرسِّ 
أتدرون ماذا قال » :إخراج العامل للتعليم للمسألة ابالستفهام عنها لقوله ،هكذا لو أرسل الكالم إرساالً 

  «ربكم؟
ألهنا إذا مل تتب تقام يوم القيامة وتبعث وعليها سرابل من قطران ودرع من  ؛"وعيد النائحة :العاشرة"

 جرب.
 وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

 طالب: .............
 رزقكم؟وجتعلون 

 طالب: .............
لكن هو جاء به الشيخ على أنه  ،ألن السياق يف القرآن ؛جعل الرزق القرآن ،ال، بعضهم فسره ابلقرآن

 املطر.
 طالب: .............

 أن جعله من صلب هذا الرجل الطيب.. -جل وعال-ال يرتفع به على الناس كونه ُيمد هللا  لكن
 طالب: .............

 ال شك أن هذا ر فْ َعة. -عليه الصالة والسالم-من آل البيت وهم وصية النيب كونه 
 طالب: .............

 ينزِّ ل املطر. ألن العادة جرت بذلك ال ألن سهياًل 
الكتب اليت توزع من رائسة اللجنة الدائمة لإلفتاء ووزارة الشؤون اإلسالمية جيوز  ،أحسن هللا إليكطالب: 

 ب عليها امسه أو ختمه يضع عليها ختمه.لطالب العلم أن يكت
 .الكن اختصاصً  ا،وإن مل يكن ملكً  ،هبا األن له اختصاصً  نعم؛
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َرانٍّ }شف يل التاسع من القرطيب.. سورة..  ن قَطِّ اآلية  هات.. إبراهيم [50]سورة إبراهيم: {َسَرابِّيلُُهم م ِّ
 قبل..

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
 .بسم هللا الرمحن الرحيم
 وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. ،احلمد هلل رب العاملني

 اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعني برمحتك اي أرحم الرامحني.
 :-رمحه هللا تعاىل-قال اإلمام اجملدد 

ِّ } :قول هللا تعاىلابب " بُّونَُهْم َكُحب  ِّ أَندَادا  يُحِّ ن دُونِّ اَّللَّ ذُ مِّ َن النَّاسِّ َمن يَتَّخِّ ِّ َومِّ  ،[165]سورة البقرة: { اَّللَّ
ِّ َوَرُسولِّهِّ } :إىل قوله [24]سورة التوبة: {قُْل إِّن َكاَن آبَاُؤُكمْ } :وقوله َن اَّللَّ  [24]سورة التوبة: {أََحبَّ إِّلَْيُكم م ِّ
 اآلية.

ال يؤمن أحدكم حَت أكون أحب إليه » :قال -صلى هللا عليه وسلم-عن أنس رضي هللا عنه أن رسول هللا 
ثالث » :-صلى هللا عليه وسلم -قال رسول هللا :وهلما عنه قال ،أخرجاه «من ولده ووالده والناس أمجعني
 ،وأن ُيب املرء ال ُيبه إال هلل ،أن يكون هللا ورسوله أحب إليه مما سوامها ؛من كن فيه وجد حالوة اإلَيان

ال جيد أحد »ويف رواية  ،«وأن يكره أن يعود يف الكفر بعد إذ أنقذه هللا منه كما يكره أن يقذف يف النار
من أحب يف هللا وأبغض يف  :قال -رضي هللا عنهما-وعن ابن عباس  ،إىل آخره «حالوة اإلَيان حَت..

وإن كثرت صالته  ،جيد عبد طعم اإلَيانولن  ،فإمنا تنال والية هللا بذلك ،وواىل يف هللا وعادى يف هللا ،هللا
وذلك ال جيدي على أهله  ،وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا ،حَت يكون كذلك ،وصومه

  .رواه ابن جرير .اشيئً 
ُم األَْسبَابُ } :يف قوله تعاىل -رضي هللا عنهما-وقال ابن عباس   :قال [166]سورة البقرة: {َوتَقَطَّعَْت بِّهِّ

 املوداة.
  :فيه مسائل

  .تفسري آية البقرة :األوىل
  .تفسري آية براءة :الثانية
  .على النفس واألهل واملال -صلى هللا عليه وسلم-وجوب حمبته  :الثالثة
  .أن نفي اإلَيان ال يدل على اخلروج من اإلسالم :الرابعة

  .وقد ال جيدها ،أن لإلَيان حالوة قد جيدها اإلنسان :اخلامسة
  .أعمال القلب األربعة اليت ال تُنال والية هللا إال هبا وال جيد أحد طعم اإلَيان إال هبا :السادسة
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  .فهم الصحايب للواقع أن عامة املؤاخاة على أمر الدنيا :السابعة
ُم األَْسبَابُ }تفسري  :الثامنة   .[166]سورة البقرة: {َوتَقَطَّعَْت بِّهِّ

  .ُيب هللا حب ا شديًدا أن من املشركني من :التاسعة
  .من دينه أحبا  عنده الوعيد على من كانت الثمانية :العاشرة

ا تساوي حمبته حمبة هللا فهو الشرك األكرب." :احلادية عشرة  أن من اختذ ن د 
 وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني. ،احلمد هلل رب العاملني

 طالب: .........
َرانٍّ } :-جل وعال-يف تفسري القرطيب يف سورة إبراهيم عند قوله  ن قَطِّ  [50]سورة إبراهيم: {َسَرابِّيلُُهم م ِّ

اضي يف الوعيد الشديد على النائحة إذا مل تتب تقام يوم القيامة وعليها سرابل من املدرس الالواردة يف 
ر رمحه هللا  ،وتكلمنا عن القطران يف الدرس املاضي ،قطران ودرع من جرب  -القرطيب-ونرى ما قاله املفسِّ 

َرانٍّ } :يقول ن قَطِّ  ،عن ابن ُدريد وغريه ،السرابل القميص ،أي قمصهم [50]سورة إبراهيم: {َسَرابِّيلُُهم م ِّ
 قال كعب بن مالك تَلقااكمو أو.. ،وسربلت غريي ،والفعل تسربلتُ  ،واحدها سرابل

ـــــــــب حـــــــــول النبـــــــــي لهـــــــــمت  ل قـــــــــاكمو ع ص 
 

 مــــــــن نســــــــج داود فــــــــي الهيجــــــــا ســــــــرابيل 
 ويقول الشاعر: 

 الحمـــــــــــــــد هلل إذ لـــــــــــــــم يـــــــــــــــأتني أجلـــــــــــــــي
 

ـــــــى اكتســـــــيت مـــــــن اإلســـــــالم ســـــــرباالً    حت
َرانٍّ }  ن قَطِّ يعين  :يقول ،يعين قطران اإلبل الذي هُتَْنأ به يعين ُتدَهن به من اجلَرب [50]سورة إبراهيم: {م ِّ

ر القطر  ؛قطران اإلبل الذي هُتَْنأ به وذلك أبلغ  ،شتعال النار فيهموذلك أبلغ ال ،ان ابلرصاص املذابألنه ُفسِّ 
ويف الصحيح أن النائحة إذا مل تتب قبل موهتا تقام يوم القيامة وعليها سرابل من  .يف اشتعال النار فيهم

بفتح  {َقْطران} :وقرأ عيسى بن عمر ،هو النحاس :وروي عن محااد أهنم قالوا .قطران ودرع من جرب
 :أيب النجم ولومنه ق ،{ق ْطران}وفيه قراءة اثلثة كسر القاف وجزم الطاء  ،القاف وتسكني الطاء

 جون كأن العْرق أو العَرق املنتوج لباسه الَقط ران أو الق ْطران واملسوح.. 
ــــــــــــــــــر ق المنتــــــــــــــــــوح ن كــــــــــــــــــأن الع  ــــــــــــــــــو   ج 

 
 ................................ 

 نتح العَرق خرج من اجللد املنتوح. :ابحلاء يقول 
............................ 

 
ـــــــــــــــــــــــــــو ح  ـــــــــــــــــــــــــــران والم س   ل ب ســـــــــــــــــــــــــــه الق ط 

ُسْوح اللباس اخلشن ،الق ْطران هو الَقط ران 
ُ
ليخرجوا  ؛املسوح اللباس اخلشن الذي يلبسه الرهبان واملتصوفة ،وامل
 .بذلك عن التنعُّم ابلدنيا
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والقطر  ،ويعقوببن جبري وأيب هريرة وعكرمة وسعيد رويت عن ابن عباس  {آن من ق ْطرٍ } :وقراءة رابعة 
ْغ َعلَْيهِّ قِّْطرا  } :ومنه قوله تعاىل ،النحاس والصفر املذاب واآلن الذي قد  [96]سورة الكهف: {آتُونِّي أُْفرِّ

يمٍّ آنٍّ } :ومنه قوله تعاىل ،هرِّ  ه أو إىل حَ رُّ انتهى حَ   .[44]سورة الرمحن: {َوبَْيَن َحمِّ
ومن  ،الذي هُتَْنأ به اإلبل يعين تُْدَهن به اإلبل من اجلرباملعروف واملشهور واملتداَول هو أن القطران املقصود 

تُقام وعليها سرابل من لكن ير د على هذا ابلنسبة للنائحة اليت  ،شدته وقوته يقضي على اجلرب ِبذن هللا
 هل املراد ابجلمع بني األمرين العالج عالجها أو التشديد يف عذاهبا؟  ،قطران ودرع من جرب

 طالب: .......
 ،ا شديدً ألن اجلرب معروف أنه يعذِّ ب عذاابً  ؛اجلمع بني األمرين فيه التشديد يف عذاهبا ،التشديد يف عذاهبا

 ،وأما يف اآلخرة فال شك أنه لشدة العذاب ،عالج ابلنسبة لإلبل يف الدنيافوالقطران إذا كان بعد اجلرب 
 وقد يكون القطران قبل اجلرب سرابل القطران قبل درع اجلرب.

 الب: .......ط
 حَت ال يتعاجل هذا هبذا.

 .اطالب: حَت ما يكون عالجً 
ألنه قد يقول  ؛لكن أمور الدنيا ختتلف عن أمور اآلخرة ،أو ما يتصور منه العالج احَت ما يكون عالجً 

 فما يكون فيه وعيد شديد. ،وانتهى اإلشكال ،إذا وجد القطران واجلرب هذا عاجل هذا :قائل
 طالب: .......

 ،فكيف بقطران اآلخرة ،فإذا كان هذا قطران الدنيا ،األنه شديد جد   ؛ن القطران قبل ومزاق اجللدإ :إذا قلنا
ألن بعض  ؛هلذا اوال يكون هذا عالجً  ،ولذلك ُقدِّ م يف اخلرب على اجلرب ،مث أُلبست الدرع من اجلرب بعده

نه النحاس أو الرصاص املذاب إوعلى كل حال القول الثاين  ،إن القطران عالج للجرب :َمن يتأمال يقول
العبد الضعيف الذي ال يطيق أدىن شيء من  ،نسأل هللا العافية! كلها شديدة شنيعة ،يصب عليها صب ا

عن أن  فضالً  ،عن أن يتحملها فضالً  ،العذاب يقحم نفسه يف أمور وأهوال ال يستطيع أن يتصورها
عيد وال وال ال و ما فيه شيء  هكأن  ،معون الوعيد الشديد على أمور ويتقحاموهناواآلن نسمع ويس ،يتحملها

 .-جل وعال-نفسه عما ال يرضي هللا  ضده من الوعد ملن خزم
ِّ أَندَادا  } :ابب قول هللا تعاىل" :-رمحه هللا تعاىل-يقول اإلمام اجملدد  ن دُونِّ اَّللَّ ذُ مِّ َن النَّاسِّ َمن يَتَّخِّ بُّونَُهْم َومِّ يُحِّ

 ِّ ِّ اَّللَّ جيعلون  -جل وعال-فهم جيعلوهنا شبيهة ابهلل  ،الند الشبيه والنظري "[165]سورة البقرة: {َكُحب 
َن النَّاسِّ َمن } -جل وعال- ومن العبادة حبها كحب هللا ،فيعبدوهنا -جل وعال-أصنامهم مشبهة هلل  َومِّ

ِّ أَندَادا   ن دُونِّ اَّللَّ ذُ مِّ ونظراء يعبدوهنم فيجعلون هلم من احلب ما يوازي  اأشباهً  [165لبقرة:]سورة ا {يَتَّخِّ
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ِّ } ،وهذا يدل على أهنم ُيبون هللا ،-جل وعال- عندهم حب هللا ِّ اَّللَّ بُّونَُهْم َكُحب  ]سورة  {أَندَادا  يُحِّ
ألهنم يعرتفون أبنه هو الذي  ؛-جل وعال- فاملشركون عندهم حب هلل ،يعين كحبهم هلل [165البقرة:

ألهنم إذا وجدت الشدائد  ؛وهو الذي جييبهم يف الشدائد ،وهو الرازق ،وهو اخلالق ،أوجدهم من العدم
ِّ } ،فإذا جناهم من هذه الشدائد أشركوا به غريه ،-جل وعال- أخلصوا ودعوا هللا يَن آَمنُواْ أََشدُّ ُحب ا  َّلل ِّ   {َوالَّذِّ

جل - ا هلل من حب املشركني آلهلتهم أو من حب املشركني هللالذين آمنوا أشد حب  و  [165]سورة البقرة:
 .-وعال

أشد من حب املشركني هلل الذي أشري  -جل وعال- حتتمل أن الذين آمنوا ُيبون هللا ،فاآلية حتتمل املعنيني 
ِّ }إليه يف اآلية  ِّ اَّللَّ بُّونَُهْم َكُحب  والذين آمنوا أشد  ،أو املعىن الثاين أهنم ُيبون هللا ،[165]سورة البقرة: {يُحِّ

ملا  ؛-جل وعال- وعلى كل حال اآلية تدل على أن املشركني ُيبون هللا .ا هلل من حب املشركني آلهلتهمحب  
 ووجه الذم يف ،لكنهم ال يعرتفون ابلبعث ،يعرتفون أبنه اخلالق الرازق احمليي املميت ،له من النِّ َعم يعرتفون هبا

جل - فأحبوا مع هللا ،وجه الذم أهنم أشركوا يف احملبة ،-جل وعال- اآلية ما هو إثبات احملبة من املشركني هلل
 ،فهذا شرك أكرب ،العبادة احملبة الشركية اليت تكون حمبتهم هلل كمحبتهم ملعبوداهتم وأصنامهم ،غريه -وعال

 والعبادة يف األصل هي احملبة.
ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــة حب ـــــــــــــــــرحمن غاي ـــــــــــــــــادة ال  وعب

 
 مـــــــــــــــــع ذل عابـــــــــــــــــده همـــــــــــــــــا قطبـــــــــــــــــان 

على كل حال هذه احملبة الشركية اليت توَجد عند املشركني هم  ،هذه هي العبادة ،العبادة احملبة مع الذل 
 ،إلشراكهم الشرك األكرب ؛ومن هنا جاء الذم ،كحبهم هلل  ،لكنهم ُيبون أندادهم كحب هللا ،ُيبون هللا

 .ُيبوهنم كحب هللا على السواء ،تشريك احملبة من الشرك األكرب
يَرتُُكْم َوأَْمَواٌل اْقتََرْفتُُموَها َوتِّجَ } :وقوله"  اَرةٌ تَْخَشْوَن قُْل إِّن َكاَن آبَاُؤُكْم َوأَْبنَآُؤُكْم َوإِّْخَوانُُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعشِّ

ُن تَْرَضْونََها ِّ }مثانية أشياء  "[24]سورة التوبة: {َكَسادََها َوَمَساكِّ َن اَّللَّ هذه  [24]سورة التوبة: {أََحبَّ إِّلَْيُكم م ِّ
َمن م ن الناس من ال ُيب  ،الثمانية اليت ذُك َرت يف اآلية يف آية براءة يف آية التوبة حمبوبة لدى الناس كلهم

لكن هذه األشياء إن ُقدِّ َمت على  ،هذه أشياء حمبوبة ؟!أابه أو ابنه أو زوجه أو عشريته وأمواله وجتارته وبيته
كانت أحب إىل اإلنسان من هللا ورسوله وجهاد يف سبيله وغري   ..أو ُقدِّ َمت على -جل وعال- ما يريده هللا

هِّ }رتتب على ذلك الوعيد ي ،ذلك مما أمر هللا تعاىل به ُ بِّأَْمرِّ  [24]سورة التوبة: {فَتََربَُّصواْ َحتَّى يَأْتَِّي اَّللَّ
قِّينَ } ،تربصوا يعين انتظروا انتظروا العذاب الشديد ي اْلقَْوَم اْلفَاسِّ ُ الَ يَْهدِّ  .[108]سورة املائدة: {َواَّللَّ

وهذه األشياء الثمانية ال شك أهنا حمبوبة  ،نهق على الكفر فما دو والفسق قد يطلَ  ،فتقدمي هذه األمور فسق 
 ،هاد يف سبيله وغري ذلك من األوامر والنواهياجللكن كوهنا أحب عند اإلنسان من هللا ورسوله و  ،حب ا جبلي ا

تبنيا أنه ُيب أابه  -جل وعال- وأمر الوالد فإذا قدام أمر الوالد على أمر هللا ،-جل وعال- فإذا أمر هللا
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عليه الصالة -وإذا جاء أمر الوالد أو الولد فقدمه على أمر الرسول  .-جل وعال- حمبة هللا أكثر من
.. اعتذر بتجارته أو اعتذر مبسكنه اجلديد ..جاهد يف سبيل هللا  :وإذا قيل له .كان كذلك  -والسالم

ُن تَْرَضْونََها}نتظر سأ ،نسنا هبذا البيتأما بعد است :يقول ؛ يعين املساكن املرُية [24]سورة التوبة: {َوَمَساكِّ
لئال  ؛ولذا جاء النهي عن اإلسراف يف أمور الدنيا ،ي ما هو مريح قد ال خيلد إليه اإلنسانألن املسكن الذ

 .ا ينسيه اجلنةيعمر بيًتا مرُيً  ،خيلد إليه اإلنسان
كن يف الدنيا كأنك غريب أو » :-عليه الصالة والسالم-ولذا َعَرف السلف قيمة هذه األشياء قال النيب  

ويستجيب هلذا  ،وعلى هذا من يتصور هذا األمر «كن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل  ،عابر سبيل
قال  ،لتكون مرُية له منسية لآلخرة ؛وينفق عليها األموال الطائلة ،ويسكن إليها ،لن خيلد إىل الدنيافاألمر 

وبىن ابن  ،وإذا أمسيت فال تنتظر الصباح ،فإذا أصبحت فال تنتظر املساء :ابن عمر بعد أن روى احلديث
-وهكذا ُبين مسجده  ،ريد النخلوهو ساكن من اللنب  والطني وج ،ريةوأايم يس ،بناه بيده ،عمر بيته بيده

 .أول ما هاجر -عليه الصالة والسالم
الناس يف  عتوسا اآلن ملا  .ة اليت تنسيه اآلخرةفمثل هذه األبنية وهذه األماكن ما جتعل اإلنسان يراتح الراح 

والقلوب ال شك أهنا تنذهل مع  ،وبنوا األبنية الفاخرة والقصور املزخرفة يصعب عليهم مفارقتها ،األمور
ملا   ،هذا شيء مشاَهد ،فإذا دخل يف صالته شغلته عن صالته ،وجود هذه الزخرفات والنقوش والرتفُّه الزائد

والناس قلوهبم يف الغالب قلوهبم حاضرة إذا كرب يصلي ما قدامه  ،عادية كانت البيوت يف مكة وغريها بيواتً 
اهم الكثرية شيء ويف غريه حَت يف أماكن اإلقامة لكن ملا سكن الناس الفنادق الفاخرة وصرفوا عليها الدر 

وهذا  ،فإن القلوب تضعف ،بادة أو ما أشبههالرحلة عيف دار إقامتهم أو إذا ذهبوا سواء كان يف بيوهتم، 
واآلن اإلنسان يبذل املاليني يف سبيل إجياد  ،فاملساكن ال شك أهنا تشغل وتلهي ،شيء جمراب ومشاَهد

وجيعل فيه من النقوش والتزويق ما ال قيمة له يف  ،والنفقة غري خملوفة ،ويصرف عليه ما يصرف ،سكن مريح
 .احلقيقة

أما ما زاد على ذلك  ،أصل البناء ينبغي أن يكون متيًناو  ،ينبغي أن تكون قوية ومتينة القواعدفأما األسس  
فإذا   ،هلم يف إجازاهتم كذلك املزارع واالسرتاحات يعتنون هبا وجيعلوهنا موئالً   ،فالتخفف منه هو املطلوب

واإلنسان مأمور أبال ينسى  ،كوهذا الشيء املرتاب املنظام شغلت عن اآلخرة بال ش ،كانت من هذا الطراز
فهذه األمور  ،ما هو كل الدنيا يف مقابل اآلخرة ،لكن نصيب ،أو منهي عن نسيان نصيبه من الدنيا

َهادٍّ فِّي َسبِّيلِّهِّ } :إىل قوله [24]سورة التوبة: {قُْل إِّن َكاَن آبَاُؤُكمْ }الثمانية  ِّ َوَرُسولِّهِّ َوجِّ َن اَّللَّ أََحبَّ إِّلَْيُكم م ِّ

أما احملبة اجل ب لِّ يِّ ة الطبيعية فكل  ،واملراد بذلك احملبة الشرعية ،وعيد شديد [24]سورة التوبة: {فَتََربَُّصواْ 
- لكن الشرعية اليت تبني عند خمالفة أمر هللا ،وُيب بقية الثمانية حمبة جبلِّية ،وُيب ابنه ،إنسان ُيب أابه
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 ،ألن الباعث على العمل ؛ فقد أحبها أكثر من هللافإن قدمها على أمر هللا ،هلذه األمور -جل وعال
 .الباعث على العمل هو احملبة

كان بقي   أوزاول أي عمل افرتض أنه جالس وقام ألمر يكرهه أو ألمر ُيبه؟ ألمر ُيبه ياإلنسان إذا قام 
ألن دفعه  ؛املكروه يقوم ليدفعه ،املكروه يقوم ليدفعه ؟إذا سافر يسافر ألمر ُيبه أو ألمر يكرهه اجالسً 

ن اإلنسان يتوظف إ :قد يقول ،فالدافع على مجيع األعمال هو احملبة ،حمبوب صار القيام من أجل احملبة
خيدم بدون ، ما فيه أحد لكن احملبوب األجرة الناجتة عن هذا العمل ،ويشق عليه ،ويثقل عليه ،ويكره العمل

هذه  ،أو ملا يرجو من ثواب هللا ،ألنه ُيبه يف هللا ؛خيدم إنساانً  -الجل وع- إما أجرة من أجر هللا ،أجرة
قد يقوم اإلنسان  ،ولو كان يكرهه ،فيعمل العمل ،يف آخر الشهر كالراتب احمبة أو األجرة اليت يتقاضاه

ن هذا يعمل إ :فهل نقول ،بل مكروه أشد الكراهة ،والعمل الذي يؤديه غري حمبوب ،خبدمة إنسان مشلول
 ؟دافعه الكره اًل عم

فما فيه  ،وإمنا ملا يرتتب عليه من األجرة ،واحملبة ليست لذات العمل ،يبقى أن الدافع هو احملبة ،دافعه احملبة 
وملا له عليه من يد خيدم ابنه وُيرص على  ،ملا يرجو من ثواب هللا ؛خيدم أابه ،عمل إال يدفع إليه احملبة

وكذلك الزوجة وغري ذلك مما خُيَدم أبجرة  ،ومن ابب أوىل األم ،ملا يرجو وملا ُيب من مثرة هذه الرتبية ؛تربيته
مما يدل على أن  ،يرتباص حَت أييت أمر هللا ،من قدام هذه األمور حمبة شرعية ينتظر العذاب ،أو بغري أجرة

قد يصل إىل درجة الشرك  ،إىل درجة الشرك األكرب يف ذاته حمرام إذا كانت احملبة الشرعية قد يصل ،هذا حمرام
 األكرب.

ال يؤمن أحدكم حَت » :قال -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا تعاىل عنه-وعن أنس "
-يعين البخاري ومسلم يف الصحيحني عن أنس  "أخرجاه «أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أمجعني

ال يؤمن أحدكم حَت أكون أحب إليه من » :قال -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه
على  -جل وعال- واملراد بذلك احملبة الشرعية اليت تقتضي تقدمي حمبوابت هللا ،«ولده ووالده والناس أمجعني
يف بعض  «والناس أمجعنيحَت أكون أحب إليه من ولده ووالده »لد وُقدِّ م الو  ،حمبوابته وحمبوابت من ذُكر

وليس كل شخص له  ،له والد شخص ألن كل ؛«حَت أكون أحب إليه من والده» ،«من والده» :الرواايت
ملا له من احملبة والشفقة اليت يكون اجلبلِّي منها قد يكون  ؛وتقدمي الولد ،فهو أعم وأكثر يف تقدمي الوالد ،ولد

 توإذا تعاَرض ،احملبة الشرعية جيب أن يكون الوالد أحب من الولدال إأعظم من حمبة الوالد احملبة اجلبلِّية و 
وأراد أن ينقذ  ،حصل حريق يف البيت فمثالً  ،حمبة الوالد مع حمبة الولد أو ما يقدام للوالد على ما يقدام للولد

 َمن يقدِّ م؟فما يستطيع إال ينقذ أحدمها  ،االثنني ما استطاع
 طالب: أبوه.. أبوه..
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تقدام الزوجة  :ي النفقات الفقهاء يقولونفوإال ف -جل وعال- ا ألن هذا أحب إىل هللانظرً  ؛الوالديقدِّ م 
يعين يف احلقوق الثالثة الذين انطبق عليهم الغار وكان أحد هؤالء الثالثة  ،واألوالد على الوالدين يف النفقات

 ؟ ماذامما توسال 
 طالب: .......

 ،فينتظر على رأسه حَت يستيقظ ،يء ابللنب يؤتى ابللنب فيجد األب انئًمانعم، أنه إذا جاء ابللنب أو ج
 ،بسبب هذا العمل ؛فُفرِّ ج عنهم ،ويعطي األب ،فال يعطي الصبية ،يتضاغون من اجلوع ،والصبية يتضاغون

ل به مما يدل على أنه حمبوب عند هللا أيخذ بإمكانه أن فال إملاذا؟ و  -جل وعال -وعمل صاحبيه الذي تُوسِّ 
لكن ملا قدام مراد الشرع على مراده  ،جيمع بني األمرين ،ويعطي الصبية ،ا لوالده ويضعه على جنبقسطً 

حَت  ،حَت أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أمجعني»حصل له ما حصل من هذه املزية وهذه املنقبة 
 .«أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أمجعني

مبا يف  ،مقدامة على حمبة الولد والوالد والناس أمجعني -عليه الصالة والسالم-ال بد أن تكون حمبة النيب  
إنك ألحب  :-رضي هللا عنه-عن عمر  قالولذا  .. ألنه من الناس ؛مبا يف ذلك النفس ،ذلك النفس

رضي هللا -فقال عمر  ،«سكبل ومن نف» :-عليه الصالة والسالم-قال النيب  ،الناس إيلا إال من نفسي
اآلن  ،اآلن اي عمر» :-عليه الصالة والسالم-قال له ،إنك ألحب الناس إيلا حَت من نفسي :-تعاىل عنه

ل ما ، ينقلب بدهذه الدرجة من السرعةتصوار أن احملبة هبذه السرعة تصل إىل هذه الدرجة إىل ويُ  .«اي عمر
مع  ،أما مع الدعاوى اليت تقال ،يُتصوار فيهميكون الرسول أحب إليه من نفسه؟  ،هو نفسه أحب إليه

 وهللا املستعان. ،وجود املخالفات اليت تنقض هذه الدعاوى جاءت صارت فيمن بعدهم وكثرت
 طالب: .......

السرعة ال بد أن تكون عن قلب لكن عاطفة التحكم فيها هبذه السرعة التحكم هبذه  ،عمل به على الفور
 ما هي املسألة دعوى. ،َيأل القلب ،إَيانَيلؤه 

صلى هللا  -قال رسول هللا :قال" -رضي هللا تعاىل عنه-أي عن أنس  "عنه ،أي للبخاري ومسلموهلما "
حالوة اإلَيان ال شك أن  "«وجد حالوة اإلَيان ،ثالث من كن فيه وجد حالوة اإلَيان» :-عليه وسلم

 ابل كثريً  ،من املسلمني الكن كثريً  ،صل إىل هذه املرتبةيف القلب صار له حالوة جيدها من و اإلَيان إذا وقر 
كثري من   ،ا من املصلني ال يتلذذ يف صالتهممن ُيقق اإلَيان دون هذه األمور قد ال جيد حالوة كما أن كثريً 

لمني ال جيد وهكذا كثري من املس ،واملصلي ينتظر مَت يسلم اإلمام ،ي اليومالصوام ينظر يف الساعة مَت ينته
من  »ثالث خصال يعين  ،اخلصال الثالث ،صل إىل هذه املرتبة وحقق هذه األمورلكن من و  ،هذه احلالوة

 .ة مبعىن وجدنيعين ُوجدن فيه كان هنا اتم «كن فيه



 597 

ارتياح قليب وانبساط  هي لكن ،حالوة قد ُيس هبا بعض الناس هي حالوة معنوية «وجد حالوة اإلَيان»
 :يقول -عليه الصالة والسالم -احة كما كان النيبوجيد فيه الر  ،ويتمىن أن يستمر يف هذا العمل ،وانشراح

 .«أرحنا اي بالل ابلصالة»
وجيدون هلا  ،يتلذذون هبا ،والسلف يتلذذون ابألعمال الشاقة من صيام اهلواجر وقيام الليايل الشاتية 

جاهدان عشرين سنة يف  :ومن السلف من يقول ،وهذا أمر ال جيده كثري من املسلمني وإن قاموا به ،حالوة
لكن قد يصل إىل  ،ة يف أول الطريقمرحلة اجملاهدة ال شك أهنا موجود ،مث تلذذان به عشرين سنة ،قيام الليل

يعلِّ مون الناس العلم أيخذ مدة وهو جياهد مث  ني، بعض املشايخ الذوقد ال يصل ،مرحلة التلذذ بعد ذلك
يتمىن أن تكون الساعات كلها يف  ،كما كان يف السابق  ا،يتمىن أن لو كانت الساعات كلها تعليمً  ،يتلذذ
 .والعلم فيه لذة بال شك ،ألنه جيد راحة ولذة ؛التعلُّم

ومنهم من  ،ومنهم من يتلذذ به بعد مدة يسرية ،والتعليم أثقل ،ثقيل ،لكن بعض الناس التعلم عبء عليه 
 وهللا املستعان. ،وال هذه احلالوة ،ومنهم من َيوت ما ذاق هذه اللذة ،تطول جماهدته

قال رسول هللا  :قال -صلى هللا عليه وسلم-كان رسول هللا   :قال عن أنسوهلما عنه " :-رمحه هللا-يقول 
ثالث من كن فيه وجد حالوة اإلَيان أن يكون هللا ورسوله أحب إليه مما » :-صلى هللا عليه وسلم-

ا َمن كان على مراد هللا ومراد رسوله ا كائنً ال يقدِّ م شيئً  "«أن يكون هللا ورسوله أحب إليه مما سوامها ،سوامها
ومن  :قال للخطيب ملا قال -عليه الصالة والسالم-وثىنا الضمري مع أنه  ،سوامها -الصالة والسالم عليه-

بئس خطيب القوم » :قال ،ومن يعصهما فقد غوى ،من يطع هللا ورسوله فقد رشد ،يعصهما فقد غوى
 :وهنا قال ،التسويةمما يُتخيال معه  -عليه الصالة والسالم-ألنه مجع بني ضمري هللا وضمري نبيه  ؛«أنت

 ،ال يُتخيال أنه يسوي بينه وبني هللا -عليه الصالة والسالم-وال شك أنه إذا صدر من النيب  ،«مما سوامها»
أن يكون هللا ورسوله أحب إليه مما »" :ولذلك أنكر على اخلطيب وقال ،وأما غريه فقد يُتوقاع منه ذلك

 وأن ُيب املرء ال ُيبه إال هلل. "«وأن ُيب املرء ال ُيبه إال هلل ،سوامها
 طالب: .......

 ؟نعم
 طالب: .......

لكن قد توَجد حمبة العبودية معاَرضة ابحملبة  ،حمبة عبودية اليت جاءت يف اآلية األوىل نعم «إليه مما سوامها»
 .اجلبلِّية

وهذا  ،وبغض من أساء إليها ،النفوس جمبولة على حب من أحسن إليها «وأن ُيب املرء ال ُيبه إال هلل»
قد يكون الشخص من خري اخلْلق ومن أعبدهم وأدينهم وأتقاهم هلل تزوره  ،شيء ملموس يف حياة الناس
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ب مثالً  فتكون مودِّته يف  ،احسنً  وشخص بضده أو أقل منه يستقبلك استقباالً  ،فيكون استقباله غري مناس 
احملبة خالصة هلل واحملبة يف هللا ضابطها أال تزيد مع ما كانت  ،هذا رجعت فيه إىل حظ نفسك ،قلبك أعظم

  .ءوال تنقص مع اجلفا ءأال تزيد مع الصفا ء،الصفا وال تنقص مع اجلفا
واملوداة هناك أسباب للمحبة  "«وأن ُيب املرء ال ُيبه إال هلل ،أن يكون هللا ورسوله أحب إليه مما سوامها»"

إفشاء السالم يزرع  ،فتكون من احلب يف هللا مثل إفشاء السالم ،بني الناس بعضها جاءت به النصوص
لكن إذا أحسن إليك شخص أحببته هذه حمبة جبلِّية  ،احملبة شرعية فتكون حينئذٍ  ،احملبة واملودة بني الناس

فالناس جمبولون على حب من أحسن إليهم وبغض من أساء إليهم هذه ال يالم عليها  ،جبل الناس عليها
 أوألنه أحسن إليك  ؛لكن أييت أن هذا الشخص الذي أحسن إليك إذا ارتكب معصية ترتكه ،اإلنسان

ويرتك ما  ،ألن حمبة هللا وحمبة الرسول أعظم من حبك إايه؟ بعض الناس جيامل مع اإلحسان ؛تنكر عليه
  .م الشرعيةتعارضت احملبة الشرعية مع اجلبلية فاملقدا  :أوجب هللا عليه يف مقابل هذا اإلحسان هنا نقول

واملتحابون يف هللا على منابر من  ،ال ُيبه إال هلل يعين حمبة شرعية يف هللا "«وأن ُيب املرء ال ُيبه إال هلل»"
  .نور يوم القيامة

يعين هذه املسألة  "«وأن يكره أن يعود يف الكفر بعد إذ أنقذه هللا منه كما يكره أن يقذف يف النار»"
فإذا قيل له ودعي إىل كفره أو دعته نفسه وشيطانه  ،مفرتضة يف كافر أسلم وأُنقذ من انر اآلخرة ِبسالمه

 "«كما يكره أن يقذف يف النار»"ألن هللا أنقذه من انر اآلخرة  ؛إىل الكفر يكره هذا العرض كراهية شديدة
إىل  «ال جيد أحد حالوة اإلَيان حَت...» :ويف رواية ،وال نسبة بني انر الدنيا وانر اآلخرة ،يف انر الدنيا

فداللة  ،هذه رواية ،إىل آخر احلديث السابق «حَت..»إىل آخره  «ال جيد أحد حالوة اإلَيان..»آخره 
 والثانية ابملفهوم. ،األوىل بوجود احلالوة ابملنطوق

 طالب: ..........
 ؟ماذا

 طالب: ..........
ألن إَيانه  ؛تكون نفرته أشدأن إما فلكن الذي ذاق الكفر وجرابه  ،حَت املسلم املولود يف دار اإلسالم نفسه

وعن ابن عباس " ،فتكون استجابته أقرب، وقد يكون حن إليها ،أو يكون ألنه فارق أمورًا ألفها ،أقوى
من أحب يف هللا " :وهنا قال ،«ُيب املرء ال ُيبه إال هلل وأن»هناك  "من أحب يف هللا :رضي هللا عنهما قال

 ."وأبغض يف هللا وواىل يف هللا وعادى يف هللا
 ومـــــا الـــــدين إال الحـــــب والـــــبغض والـــــوالء

 
 وآثـــــــــمكـــــــــذاك البـــــــــراء مـــــــــن كـــــــــل غـــــــــاو   

  .احلب يف هللا والبغض يف هللا من أوثق عرى اإلَيان 
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ابحلب والبغض  "وعادى يف هللا فإمنا تُنال والية هللا بذلك ،وواىل يف هللا ،وأبغض يف هللا ،من أحب يف هللا"
ومن تقليد  ،وينفرون من أعدائهم ومن حمبة أعدائهم ،والوالء والرباء تتوثاق عرى الصلة بني املسلمني

هذه األوصاف من احلب يف هللا  تخبالف ما إذا أذيب ،ويتماسك املسلمون ويتقوون ببعضهم ،أعدائهم
ألنه يف حد  ؛هولوا من أمره ،ولذلك األعداء بدؤوا بتهويل شأن الوالء والرباء ،والبغض يف هللا والوالء والرباء

ن املسلم الذي يتصف هبذه الصفات يكون قواي  وأهنم يظنون أ ،زعمهم ال ُيصل معه التعايش مع األعداء
 .وقد يعتدي عليه ،وال يتعايش معه ،على عدوه

 ،الناس يتصفون هبذه الصفات أبقوى صورها ،وقد أدركنا قبل أن تنفتح الدنيا وخيتلط الناس بعضهم ببعض 
عتداء إال ملا تكلموا يف ما رأينا اال ،وال رأينا من يعتدي على أحد ،حب يف هللا وبغض يف هللا ووالء وبراء

ا اعتدى على أحد مع االتصاف هبذه وال نذكر أن أحدً  ،الوالء والرباء واحلب والبغض وجدت هذه املشاكل
 .الصفات أبجلى صورها

ألنه  ؛وُيب ولده ،ولو كان من أنفع الناس له يف دنياه ،ألنه يتساهل يف الصالة ؛جتد الوالد يبغض ولده 
  .حب يف هللا وبغض يف هللا ومواالة يف هللا ومعاداة يف هللا ،ولو كان ال يقدم له أي خدمة ،متدين

ولن جيد عبد " :وله حكم الرفع -رضي هللا عنه-واخلرب عن ابن عباس  ،"نال والية هللا بذلكفإمنا تُ " :قال
يعين الشخص الذي ال  "وإن كثرت صالته وصومه حَت يكون كذلك" ،ولن جيد طعم اإلَيان "طعم اإلَيان

فرق عنده بني مؤمن وفاسق بني مسلم وكافر مثل هذا جيد حالوة إَيان وجيد طعم إَيان؟ ال وهللا إذا صار 
  .الناس عنده سواء وال فرق

 ،ويبغض يف هللا ،ُيب يف هللا "وإن كثرت صالته وصومه حَت يكون كذلك ولن جيد عبد طعم اإلَيان"
هذه أمور  ،مندوبة اهذه ليست أمورً و  ،هذه صفة املؤمن ،هذه صفة املسلم ،هللا ويعادي يف ،ويوايل يف هللا

 فرائض من فرائض الدين.
 ومـــــا الـــــدين إال الحـــــب والـــــبغض والـــــوالء

 
 كـــــــــذاك البـــــــــراء مـــــــــن كـــــــــل غـــــــــاو  وآثـــــــــم 

وقد صارت عامة " :ابن عباس يقوله يف القرن األول يف عصر الصحابة "حَت يكون كذلك وقد صارت" 
ولقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر " ،يعين صدقاهتم وصالهتم كلها من أجل الدنيا "مؤاخاة الناس

فكيف بعصران الذي طغت فيه املادة  ،فكيف مبن بعدهم ،هذا يف الصدر األول ،على أمر الدنيا "الدنيا
  .وهللا املستعان ،وصاروا ال ينظرون إىل أي مقياس غريها ،وأشربت قلوهبم حبها ،على الناس

 ،ال ينفع ،ما ينفع هذا "اوذلك ال جيدي على أهله شيئً  ،وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا"
 :قال ابن عباس يف قوله تعاىل"يف الزهد وابن أيب شيبة وغريمها وهو عند ابن املبارك  ،"رواه ابن جرير" :يقول
ُم األَْسبَابُ } ُم األَْسبَابُ } ،"املودِّة :قال [166]سورة البقرة: {َوتَقَطَّعَْت بِّهِّ  [166]سورة البقرة: {َوتَقَطَّعَْت بِّهِّ
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هذه احملبة اليت بني الناس من أجل الدنيا انتهت يف اآلخرة تقطعت هبم األسباب هذه األسباب اليت هي 
وسبب حمبة بعضهم لبعض إذا كانت من أجل  ،وسبب خدمة بعضهم لبعض ،سبب صلة بعضهم لبعض

 .ال توجد ،الدنيا تتقطع يف اآلخرة
ُم األَْسبَابُ }  وأنس بعضهم  ،االيت هي سبب مودهتم وخدمة بعضهم بعضً  [166]سورة البقرة: {َوتَقَطَّعَْت بِّهِّ

الَّء يَْوَمئِّذٍّ بَْعُضُهْم لِّبَْعضٍّ َعدُوٌّ إِّالَّ اْلُمتَّقِّينَ }هذه إذا كانت من أمر الدنيا ال تنفعهم  ،ببعض ]سورة  {األَخِّ
الَّء يَْوَمئِّذٍّ بَعْ }التقوى هي اليت جتمع الناس  ،[67الزخرف: ]سورة  {ُضُهْم لِّبَْعضٍّ َعدُوٌّ إِّالَّ اْلُمتَّقِّينَ األَخِّ
 :-جل وعال- ولذا يقول هللا ،أما اخللة والصداق واحملبة واملودة ألمور الدنيا كلها تنتهي [67الزخرف:

ُم األَْسبَابُ }   .[166]سورة البقرة: {َوتَقَطَّعَْت بِّهِّ
  :-رمحه هللا-قال 

  :فيه مسائل"
  .اليت هي ترمجة الباب "تفسري آية البقرة :األوىل

  .اليت فيها الثمانية اليت ذُكرت يف آية التوبة "تفسري آية براءة :والثانية"
كما يف األحاديث الواردة يف   "على النفس واألهل واملال -صلى هللا عليه وسلم-وجوب حمبته  :الثالثة"

  .-رمحه هللا-وحديث عمر مما مل يذكره املصنف  ،الباب
حَت أكون » ،نفي اإلَيان «ال يؤمن أحدكم» "أن نفي اإلَيان ال يدل على اخلروج من اإلسالم :الرابعة"

ال يصل إىل نفي  وحينئذٍ  ،قد يوجد هذا املنفي يف احملبة اجلبلية «أحب إليه من ولده ووالده والناس أمجعني
  .اإلَيان ابلكلية واخلروج من اإلسالم

 ،أن لإلَيان حالوة هي يف األصل معنوية "وقد ال جيدها ،أن لإلَيان حالوة قد جيدها اإلنسان :اخلامسة"
يف احملسوسات لو شخص أحب امرأة مجيلة  ..وقد يتلذذ هبا أكثر من احلالوة احلسية  ،ويتلذذ هبا اإلنسان

 مث حصلت له وُقدِّ َمت له حلوى أيهما أطعم عنده؟ ،مث حصلت له ،وكان يتمناها سنني ،ديِّ نة خلوقة
 عبد الرمحن؟ عندان مرجع يف هذا الباب. تقول اي أاب ماذا

 طالب: ..........
 احللوى عندك أنت، كل شيء حبسبه.

فبعض  ،وجتده يصرف من األموال الطائلة يف سبيل حتصيله ،كل شيء وكل إنسان له ما يعجبه يف احلياة
 ،بعض الناس عندهم سياراتو  ،وبعض الناس عندهم إبل ،الناس عندهم النساء ممكن يبذل مجيع ما َيلك

وبعض الناس عندهم كتب هي الدنيا كلها  ،وبعضهم عنده األسفار والرحالت ،بعض الناس عندهم سيارات
 وخري متاعها.. كمِّ ل. ،ُمَتع
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 طالب: الزوجة الصاحلة.
 نعم.

- النصرة والتأييد من هللا :والَوالية بفتح الواو "الية هللا إال هبانال وَ أعمال القلب األربعة اليت ال تُ  :السادسة"
  .وال جيد أحد طعم اإلَيان إال هبا ،نال َوالية هللا إال هباال تُ  ،الو الية فهي اإلمارةوأما  ،َوالية -جل وعال

ابن عباس فقه وفهم  ،به الناس اليوم يسمونه فقه الواقع هذا الذي يطنطن "فهم الصحايب للواقع :السابعة"
العلماء كلهم  ،وفقه الواقع ليس أبمر مستحَدث ،وفْهم الواقع ليس أبمر جديد ،الواقع يف القرن األول

 ،فالطنطنة اليت تقال على ألسنة الناس اليوم ،وفتاواهم تنزال على هذا الواقع الذي يعيشونه ،يفقهون الواقع
فهم الصحايب للواقع أن عامة املؤاخاة على "ترى  ،ما فيه شيء جديد ،وهذا فقه الواقع ،هم الواقعوهذا يف

  ."أمر الدنيا
ُم األَْسبَابُ } :تفسري قوله :الثامنة" املودِّة  :من كالم ابن عباس قال "[166]سورة البقرة: {َوتَقَطَّعَْت بِّهِّ

  .واحملبة
ُيبون أندادهم   ،يف اآلية األوىل ُيبوهنم كحب هللا "أن من املشركني من ُيب هللا حب ا شديًدا :التاسعة"

جل - وُيبون هللا ،اا شديدً ألهنم ُيبون أندادهم حب   ؛-جل وعال- مما يدل على أهنم ُيبون هللا ،كحب هللا
 .اشديدً ا حب  فهم ُيبون هللا  ،كحبهم ألندادهم  -وعال

 كلهم.  ليس ،م ن تبعيض "اشديدً  حب اأن من املشركني من ُيب هللا  :التاسعة" 
هوى  لكن يقدم مثالً  ،يستفاد من هذا اي شيخ أن من املسلمني من ُيب هللا ماذا ،طالب: أحسن هللا إليك

 النفس.. هل هذا هو القياس..؟
 ن هذا حب هللا.و على ما هتواه نفسه وما يهواه والده وولده والناس أمجع -جل وعال- إذا قدام ما ُيبه هللا

 للمشركني.. اطالب: لكن العكس يصري مشاهبً 
وولده  ،أبوه مسلم ؛مسلمني اوهؤالء ُيبون أانسً  ،فاألصل فيهم الكفر ا،لكن املشركني إمنا ُيبون أصنامً 

  .فهذه ما تقارن بتلك ،مسلم
الوعيد  ،"أحب من دينه"اليت وردت يف آية براءة عنده  "الوعيد على من كانت الثمانية :العاشرة"
 .[24]سورة التوبة: {فَتََربَُّصواْ }

 طالب: ..........
الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب " ،ويتوقع أشد العقوابت ،ليسرح الذهن كل مسرح ؛أشد أشد
  .من دينه
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ا تساوي حمبته حمبة هللا فهو الشرك األكرب :احلادية عشرة يعين كما كان يفعله من نزلت فيهم  "أن من اختذ ند 
 آية البقرة.
 .وهللا أعلم

 وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
 طالب: ..........

ال بد من  ..هو ال بد من تقدير على ،على األهل والنفس واملال -صلى هللا عليه وسلم-وجوب حمبته 
 تقدير.

 وجوب تقدميطالب: 
 وجوب تقدمي. ،نعم

 طالب: ..........
 ؟اذامب اتعلقً و ما وجدت تُقدر اجلار واجملرور مال، ل

 طالب: ..........
 تصلي صالة ال مسحت وال غسلت. تريد أنألنك 

 طالب: ..........
 ألنك ما أدخلته على طهارة. ؛غسلهفيلزم ال ال، ما ينفع إذا رجعته 

 طالب: ..........
 ملك رجلي ووتركتوضأ ت تريد أنن لو اآل ،حتينقض ألنك تصلي بصالة بوضوء ال غسلت وال مس ال

 تصلي؟  ..تغسلها
 طالب: ..........

 بنته؟
 طالب: ..........

 له السدس.
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 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
 بسم هللا الرمحن الرحيم.

 وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. ،احلمد هلل رب العاملني
  :-رمحه هللا تعاىل-قال اإلمام اجملدد 

نِّينَ إِّنََّما ذَلُِّكُم } :قول هللا تعاىل :ابب" ْؤمِّ ُف أَْولِّيَاءهُ فاَلَ تََخافُوُهْم َوَخافُونِّ إِّن ُكنتُم مُّ ِّ ]سورة آل  {الشَّْيَطاُن يَُخو 
َكاةَ َولَْم يَ } :وقوله ،[175عمران: رِّ َوأَقَاَم الصَّالَةَ َوآتَى الزَّ ِّ َواْليَْومِّ اآلخِّ ِّ َمْن آَمَن بِّاَّللَّ دَ اَّللَّ ْخَش إِّنََّما يَْعُمُر َمَساجِّ

َ  إِّالَّ  ِّ َجعََل فِّتْنَةَ النَّاسِّ } :وقوله ،اآلية [18]سورة التوبة: {اَّللَّ َي فِّي اَّللَّ ِّ فَإِّذَا أُوذِّ َن النَّاسِّ َمن يَقُوُل آَمنَّا بِّاَّللَّ َومِّ

 ِّ إن من ضعف اليقني »مرفوًعا  -رضي هللا عنها-اآلية وعن أيب سعيد  [10]سورة العنكبوت: {َكعَذَابِّ اَّللَّ
وأن تذمهم على ما مل يؤتك هللا إن رزق هللا ال جيره  ،وأن حتمدهم على رزق هللا ،خط هللاأن ترضي الناس بس

صلى هللا عليه -أن رسول هللا  -رضي هللا عنها-وعن عائشة  ،«وال يرده كراهية كاره ،حرص حريص
ومن التمس رضا  ،وأرضى عنه الناس -رضي هللا عنها-من التمس رضا هللا بسخط الناس » :قال -وسلم

 رواه ابن حبان يف صحيحه. «الناس بسخط هللا سخط هللا عليه وأسخط عليه الناس
 :فيه مسائل

 .تفسري آية آل عمران :األوىل 
 .تفسري آية براءة :الثانية 
 .تفسري آية العنكبوت :الثالثة 
 .أن اليقني يضعف ويقوى :الرابعة 
 .عالمة ضعفه ومن ذلك هذه الثالث :اخلامسة 
 .أن إخالص اخلوف هلل من الفرائض :السادسة 
 .ذكر ثواب من فعله :السابعة 
 ذكر عقاب من تركه." :الثامنة 

 وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني. ،احلمد هلل رب العاملني
 أما بعد:

ُف أَْولِّيَاءهُ فاَلَ تََخافُوُهْم } :قول هللا تعاىل :ابب :-رمحة هللا عليه-فيقول اإلمام اجملدد  ِّ ُكُم الشَّْيَطاُن يَُخو  إِّنََّما ذَلِّ

نِّينَ  ْؤمِّ ومها من  ،وهذا الباب يف اخلوف ،الباب السابق يف احملبة [175]سورة آل عمران: {َوَخافُونِّ إِّن ُكنتُم مُّ
وهي إيثار  ،بذلك احملبة اليت تقدام الكالم عليهاواملقصود  ،-جل وعال-العبادات اليت ال جيوز صرفها إال هلل 
وهنا اخلوف الذي يسميه أهل العلم خوف  ،وعلى رسوله -جل وعال-األصنام ومن يف حكمهم على هللا 
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يناله أبذى يستقل  ،مبعىن أنه خياف من خملوق أن يناله أبذى سواء كان ذلك من األصنام أو غريهم ،السر
  .هذا شرك ،لك األذىا يف ذال أن يكون سببً  ،به

ومنه اجل ب لِّ ي الطبيعي الذي ُجب ل  .هذا موجودف -جل وعال-واملسبِّ ب هو هللا  ا،أما أن يكون املخلوق سببً 
واألمور املخوفة يف هذه  ،خياف من الغرق ،وخياف من احلريق ،مبعىن أنه خياف من السباع ،عليه الناس
أو يُنَظر إىل املخلوق أبنه هو  ،فيه شيء إذا مل يرتتب عليه حمظورهذا ما  ،هذا اخلوف الطبيعي ،الدنيا كثرية

وهو الذي  ،خوف بينهما ،وهناك خوف بينهما .فيدخل يف الصنف األول ،املسبِّ ب هلذا األمر املخوف
أو  ،فيرتك من أجله بعض الواجبات ،خياف من فالن أو عالن ،ُيمل على ترك الواجب أو فعل احملظور

وهذا حمرام ال يصل إىل النوع األول الذي هو الشرك خوف  ،من أجله بعض احملرماتخياف منه فيفعل 
 .وليس من اخلوف اجل ب لِّ ي الذي يعفى عنه على حسب ما ُجب ل عليه اإلنسان ،السر

ُف أَْولِّيَاءهُ } :قول هللا تعاىل :ابب  ِّ ُكُم الشَّْيَطاُن يَُخو  خيوف فعل مضارع  [175]سورة آل عمران: {إِّنََّما ذَلِّ
ا فبعض الناس إذا أراد أن يفعل شيئً  ،خيوفكم أولياءه ،يعين خيوفكم أولياءه ،ينصب مفعولني األول حمذوف

أبوليائه من شياطني  ،الشيطان أبوليائه من شياطني اإلنسخوافه أو يرتك بعض ما هني عنه  ،مما أمر به
 ،لو مل تفعلوا كذا ألاتكم الكفار وفعلوا وفعلوا :قالمثل األمور اليت ترتكب يف بالد املسلمني وي ،اإلنس

لكن أكثر األمور الكفار  ،ط فيه الكفار على املسلمني وآذوهم فيهاوهذه أمور ال شك أن بعضها تسلا 
ولذلك يقول  ،وأفردانه يف هذه العبادة ملا ضران أحد ،-جل وعال-ولو خفنا من هللا  ،والعدو يف غفلة عنها

ُف أَْولِّيَاءهُ } :-جل وعال- ِّ ُكُم الشَّْيَطاُن يَُخو  فاَلَ } ،يعين خيوفكم أولياءه [175]سورة آل عمران: {إِّنََّما ذَلِّ

نِّينَ  ْؤمِّ ال ختافوهم وإن خوفكم  ،هذا شرط لإلَيان [175]سورة آل عمران: {تََخافُوُهْم َوَخافُونِّ إِّن ُكنتُم مُّ
  .الشيطان

وجيعلونكم يف قوائم  ،وكل ينظر إليكم نظرة عداوة ،تداعت عليكم قوى الكفر واألمم :كثري من الناس يقول
خيالف ما تصوروه واعتقدوه خففوا من مسألة  امن أجل أن تظهروا أنفسكم مظهرً ف ،وما أشبه ذلك بإرها

 ؟ ماذاالتدين ومظاهر الدين وشعائر الدين من أجل 
وبعض  ،هذا من ختويف الشيطان ،أبوليائههذا من ختويف الشيطان  ،وكم، فال يؤذأن ترضوا هؤالء األعداء

بعض الناس  ،أو ال يناله شيء من األذى ،م بشيء من ذلكهَ ت ا بسبب أال ي ُ  ؛الناس ينكص على عقبيه
نك  أبوال تتهم  ،نك إرهايبحَت ما تتهم أباحلق حليتك  :السيما يف غري هذه البالد جتده يقول له الشيطان

ُف }مث بعد ذلك يستجيب هلم  ،وقتلوك ،اوفعلو  ،وسجنوك ،وإال فعلوا بك ،كذا ِّ ُكُم الشَّْيَطاُن يَُخو  إِّنََّما ذَلِّ

 .[175]سورة آل عمران: {أَْولِّيَاءهُ 
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لكن إن  ،خيوف هللا هبا املؤمنني املسلمني من أوليائه ،وهناك مسائل عظام خيوف الشيطان هبا من أولياءه 
نِّينَ فاَلَ } :-جل وعال-استجابوا له مل ُيققوا قوله  ْؤمِّ  ،[175]سورة آل عمران: {تََخافُوُهْم َوَخافُونِّ إِّن ُكنتُم مُّ

وخافوا  ،-جل وعال-بل نظروا إىل رضى هللا  ،وإن استمروا يف طريقهم ومل ينظروا إىل الشيطان وال إىل ختويفه
 وكسبوا رضا الرمحن. ،سلموا من األعداء من أولياء الشيطان -جل وعال-من هللا 
هللا عنك، هل يدخل يف هذا بعض املسائل الفكرية حَت ال يستفيد هبا بعض العلمانيني يف عفا طالب: 

 التهجم على أهل العلم الكبار؟
مَت يقبل القول  ،مثل سائر مسائل اخلالف مَت يُقَبل اخلالف ،وله دليل ،قول له وجه ،إذا كان له وجه

ورجح قول آخر هلذا الدليل  ،ولو دل عليه دليل معار ض ،يقبل من األقوال ما يدل عليه الدليل ،الثاين
 إىل وال مانع كما يقول أهل العلم أن يُلَجأ أحياانً  ،املعار ض فاملسألة مسألة علم وموازنة بني األقوال وأدلتها

ال مانع إذا كانت  :عند بعض أهل العلم يقول ،فلعلك هذا الذي تريده ،ملصلحة راجحة ؛القول املرجوح
 ة راجحة.املصلح

 أحسن هللا إليك، بعضهم يعمد إىل آراء أميتت..طالب: 
 شاذة.

 نعم، فيحييها.طالب: 
هذا الضعف ساق  ،أمام العدوي يسمونه االهنزامية ، الضعف الذال ال، الشواذ ال، ال ال، هو اإلشكال

والباعث على  ،هبا ما يرضي الشيطان وأولياء الشيطان ونأقوال شاذة يؤيد عنبعض الناس إىل أن يبحثوا 
نِّينَ } -جل وعال-ذلك اخلوف منهم الذي قدمه على خوفه من هللا  ْؤمِّ  {فاَلَ تََخافُوُهْم َوَخافُونِّ إِّن ُكنتُم مُّ

 هاوال شك أن بعضها له رصيد من الواقع حبيث لو فعلها املسلمون لغضب من ،[175]سورة آل عمران:
هذا إشكال   ،وفرضوها على املسلمني ،ود ومواثيق اتفقوا عليها فيما بينهموهناك عه ،الكفار وفعلوا ما فعلوا

كون اإلنسان يبحث   .-جل وعال-من هللا  ،-جل وعال -ا من هللاوآخرً  لكن يبقى أن اخلوف أوالً  ،كبري
غري كونه  ،قلوب األعداء هذا شيء آخرمما يف  شيًئادليل يُعتَمد عليه من أجل أن خيفف  ،عن قول له دليله

 .إلرضاء األعداء ؛يبتدعه يعمد إىل قول شاذ أو يرتكب قواًل 
ِّ } :وقوله  دَ اَّللَّ ِّ َواْليَْومِّ } ،هذا حصر [18]سورة التوبة: {إِّنََّما يَْعُمُر َمَساجِّ ِّ َمْن آَمَن بِّاَّللَّ دَ اَّللَّ إِّنََّما يَْعُمُر َمَساجِّ

رِّ َوأَقَاَم  َ اآلخِّ َكاةَ َولَْم يَْخَش إِّالَّ اَّللَّ ِّ } ،[18]سورة التوبة: {الصَّالَةَ َوآتَى الزَّ دَ اَّللَّ ]سورة  {إِّنََّما يَْعُمُر َمَساجِّ
ابلصالة والذكر  ،وعمارة معنوية ابلصالة والذكر ،عمارة حسية ابلتشييد والبناءعمارة املساجد  [18التوبة:

فكان املسجد كل شيء ابلنسبة للمسلمني يف  ،ئف املسجد الشرعيةوالعلم ومجيع ما جاء يف األدلة من وظا
آاثر سيئة منها  تاآلن مع األسف أنه صار  .والصدر األول هلذه األمة -عليه الصالة والسالم-عهده 
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بسبب بعض من تصراف تصرُّفًا  ؛فال يتمكن من اجللوس فيها من أراد أن يتعبد ،إغالقها يف أكثر األوقات
َدت قضااي وتصرفات ُعبث ابملصاحف ،أساء إىل املساجد وإىل عمار املساجد وكتب على حيطان  ،وُوج 

جتلس فيه بعد صالة الصبح  اقد ال جتد مسجدً  ،بسبب ذلك ِبغالق املساجد ؛واختذت قرارات ،املساجد
 ؟ ماذابسبب  ؛إىل انتشار الشمس

وأمرت ِبغالق املساجد حجتها  ،هة املسؤولة عن املساجد ملا سنات هذه األنظمةواجل ،هذه التصرفات
 ،فأي املصلحتني أرجح أو املفسدتني أعظم إغالقها ،حصل أشياء مشينة يف املساجد ،وذريعتها ما حصل

 أو العبث فيها؟ 
 طالب: .........

 ؟ماذا
 طالب: .........

 ؟ماذا
 طالب: .........

ال أن ينتهي الوقت الذي يتعبد فيه وإيف املسجد إىل  ااحللول الكثرية أن يكون العام ل ابقيً نعم، فيه من 
إشكال كبري بعد لو استجابوا لكل ما َيكن أن يكون يف البلدان األخرى أغلقت املساجد حَت يف أوقات 

جل -هلل بسبب بعض األعمال التخريبية مع انصراف بعض الدول عن حتقيق وإخالص الدين  ؛الصالة
 .ألنه وجد يف بعض البلدان من يرى يف بيته النور يف آخر الليل ُيسَجن ؛-وعال

 -وهلل احلمد-وعندان  ،وهي متفاوتة يف بعض البلدان أشد من بعض ،على كل حال األوضاع ما َتُسرِّ  
املساجد لكن بعض  ،ما فيه إشكال ،وجيلس ابملسجد ،ملن أراد أن يتعبد يف املسجد امازال األمر ممكنً 

املؤذن وقفال األنوار  وقاممسجد صلوا صالة الفجر  هفي .لبعض األنظمة حبذافريها ايكون القيِّ م عليها مطبِّ قً 
وقريب منهم ملعب وفيه ضوء مع الباب وقالوا  ،تعميم: هذا جنلس نقرأ! قال نريد أن؟! تريد ماذا :قالوا له
 .وطف املسجد ،األنوار هذهرح طف  :للمؤذن

وهذه اإلساءة سبابت  ،ال شك أن اإلساءة موجودة ،والنظر بعني حكمة وإنصاف ،املسألة حتتاج إىل عدل 
بعض  ،فيُبَحث عن حلول أخرى ،لكن إقامة شرع هللا ودين هللا وشعائر الدين ال بد منها ،يف سن أنظمة

وال  اال مسجدً  امفتوحً  امسجدً  جيدفيأيت الغريب يريد أن يتوضأ ويصلي ما  ،املساجد يغلقون الدورات
نعم املفاسد  ،فلذلك يؤمر ِبغالقها ،إن الدورات وجد فيها بعض املفاسد :أين يذهب هذا؟! قالوا ،دورات

واملالَحظ اآلن أن  ؟وكل ما يتعلق هبا ،ن على هذه املساجد وعلى دوراهتامراق بو لكن ملاذا ال يوَضع  ،موجودة
 .هذه املشكلة ،ويروح َيسح سيارات ،جدحراس املساجد جمرد ما يسلم يقفل املس
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 طالب: ...................
تغلق  :بعضهم يقول ،فال ُيرم من أراد التعبُّد ،فالوزارة ال بد أن تنظر إىل هذه املسألة بعني احلكمة 

 ا،فً كنت خائحط كامريات مراقبة إن   ،اي أخي راقبهم ،وخيططون ويفعلون ،لئال جيتمع فيها شباب ؛املساجد
طيب  ،مشاكله أعظم من الذي قبله قدٍ ع   وكلُّ  ،وال شك أن املشاكل موجودة ،فاملشاك ل كلها َيكن حلها
 :نقول ،أخذوا ما يف جيوهبم ،وضربوهم ،ودخل عليهم شباب اعتدوا عليهم ،وجد كبار سن يف املساجد

إىل عناية ودراية وحبث  تاجفاملسألة حت ،هؤالء؟! أكثر من قضية حصلت من هذا النوع ألجلتقفل املساجد 
 وتتيح الفرصة ألهل الصالح واملصلحني. ،متنع الفساد واملفسدين ،ُتسدِّ د وتقارب ،حلول شرعيةعن 

 طالب: ..........
 معروف أهنم ما يعطون.

 طالب: ..........
 ،ما هو هذا احلل ،لكن ما هو احلل ،هم مظلومون مظلومون ،وما يعطون الراتب ،ال، وهم جيلسون سنة

 قفل املسجد ورح.. :يقال
الَةَ } :وقوله رِّ َوأَقَاَم الصَّ ِّ َواْليَْومِّ اآلخِّ ِّ َمْن آَمَن بِّاَّللَّ دَ اَّللَّ  ،من آمن ابهلل [18]سورة التوبة: {إِّنََّما يَْعُمُر َمَساجِّ

وعطفه  ،اليت منها اإلَيان ابليوم اآلخر ،اليت منها اإلَيان ابليوم اآلخر ،اإلَيان ابهلل معروف أبركانه الستة
الذي يؤمن  ،ألن الذي يؤمن ابهلل ؛والعناية به شديدة ،على اإلَيان ابهلل من ابب عطف اخلاص على العام

يتطلبه هذا ويعرف أنه سوف يُبَعث وُياَسب ال شك أنه سوف ُيقق اإلَيان ابهلل وما  ،ابليوم اآلخر
وم اآلخر يعمل ألي شيء؟ ما يؤمن ببعث فيؤمن ابهلل ملاذا؟ يؤمن بكتبه أما الذي ال يؤمن ابلي ،اإلَيان

 .ملاذا؟ يؤمن برسله.. يصلي ألي شيء؟ وهو ال يؤمن ببعث
وأقام الصالة اليت هي عمود  ،وأقام الصالة ،فاقرتان اإلَيان ابهلل واليوم اآلخر يف نصوص كثرية من أجل هذا

عليه -ي قرينة الصالة يف مواضع كثرية يف كتاب هللا وسنة نبيه وآتى الزكاة اليت ه ،عمود الدين ،الدين
َ } ،-الصالة والسالم َولَْم }وهذا هو الشاهد من هذه اآلية للرتمجة  ،[18]سورة التوبة: {َولَْم يَْخَش إِّالَّ اَّللَّ

 َ م به ،[18سورة التوبة:] {يَْخَش إِّالَّ اَّللَّ ألن اخلشية تكون  ؛وتفرتق عنه ،فاخلشية تشارك اخلوف الذي تُرج 
هِّ اْلعُلََماءُ } ،اخلشية تكون عن علم ،عن علم بَادِّ ْن عِّ َ مِّ واخلوف قد يكون  ،[28]سورة فاطر: {إِّنََّما يَْخَشى اَّللَّ

هِّ اْلعُلََماءُ } ،اخلشية تكون من أهل العلم ،لكن ما خيشى ،اجلاهل خياف بَادِّ ْن عِّ َ مِّ ]سورة  {إِّنََّما يَْخَشى اَّللَّ
إذا اجتمع اخلوف مع  ،فاملخشي ال بد أن يكون معظاًما ،أيًضا اخلشية خوف معه تعظيمو  ،[28فاطر:

لكن ملا معه من قوة وسلطة وأداة  ،ا وهو ُيتقرهفقد خيشى أو خياف الشخص شيئً  ،التعظيم صار خشية
 .لكن ما خيشاه إال إذا عظامه ،يضره هبا خيافه
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 { َ  .فاخلشية ال تكون إال هلل ،هذا حصر [18التوبة:]سورة  {َولَْم يَْخَش إِّالَّ اَّللَّ
ِّ } :وقوله  َن النَّاسِّ َمن يَقُوُل آَمنَّا بِّاَّللَّ ذم الكفار  -جل وعال-يف اآلية األوىل هللا  [8]سورة البقرة: {َومِّ

دِّ }لتمدُّحهم بعمارة املسجد احلرام  ؛املشركني َماَرةَ اْلَمْسجِّ ِّ َوعِّ قَايَةَ اْلَحاج  ]سورة  {اْلَحَرامِّ َكَمْن آَمنَ  أََجعَْلتُْم سِّ
ألنه يف اآلية جعل املقابلة بني  ؛ومع األسف أن هذه اآلية يوردها بعض الناس يف غري موردها ،[19التوبة:

لكن  ،يعين يف مقابل اإلَيان ،كمن آمن  ،وعمارة املسجد احلرام عمل صاحل ،سقاية احلاج وهو عمل طيِّ ب
ِّ َمْن آَمَن }إذا جعلت سقاية احلاج وعمارة املسجد احلرام مع اإلَيان هذا هو املطلوب  دَ اَّللَّ إِّنََّما يَْعُمُر َمَساجِّ

 ِّ التمدُّح بعمارة  :ولذا الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف مسائل اجلاهلية قال منها ،[18]سورة التوبة: {بِّاَّللَّ
أما  ،ألنه قوبل ابإلَيان ؛وهذا ال شك أنه من مسائل اجلاهلية ،ملسجد احلرامالتمدُّح بعمارة ا ،املسجد احلرام

رِّ }لو كان مع اإلَيان يدخل يف  ِّ َواْليَْومِّ اآلخِّ ِّ َمْن آَمَن بِّاَّللَّ دَ اَّللَّ  .إىل آخره [18]سورة التوبة: {إِّنََّما يَْعُمُر َمَساجِّ
 {  ِّ َي فِّي اَّللَّ ِّ فَإِّذَا أُوذِّ َن النَّاسِّ َمْن يَقُوُل آَمنَّا بِّاَّللَّ ِّ َجعََل فِّتْنَةَ النَّاسِّ َومِّ  [10]سورة العنكبوت:{  َكعَذَابِّ اَّللَّ

لكن عند أدىن شيء  ،من الناس من يقول آمنا ابهلل .والكالم اجملراد عما يؤيده أمره سهل ،الدعاوى سهلة
ِّ } ،وينقلب على عقبه ،أ منهويترب  ،يرتك ما ادعاه َي فِّي اَّللَّ ِّ فَإِّذَا أُوذِّ َن النَّاسِّ َمن يَقُوُل آَمنَّا بِّاَّللَّ ]سورة  {َومِّ

 ومن أجل األعمال الصاحلة اليت يتطلبها اإلَيان ترك ملاذا؟  ،أوذي من أجل إَيانه [10العنكبوت:
لكن إذا  ،ألنه إذا ترك اإلَيان واألعمال الصاحلة هو متوعاد بعذاب هللا ؛ألنه جعل فتنة الناس كعذاب هللا

جعل  ،آذاه غريه من بين جنسه من أجل أن يرتك هذا اإلَيان الذي ادعاه قدام أذى الناس على عذاب هللا
 ، عليهآمنا ابهلل وعمل بشروطه وواجباته وأدى ما افرتض هللا :واألصل أنه إذا قال ،فتنة الناس كعذاب هللا

مهما كانوا لن تصل إىل أدىن نسبة من  ،مهما كان أذى الناس وعذاهبم وفتنتهم ،وترك ما هنى هللا عنه
 .لى ترك ما هو عليه من اإلَيان والعمل الصاحلعلفال ُيمله ذلك  ،عذاب هللا

َ َعلَى َحْرفٍّ }  َن النَّاسِّ َمن يَْعبُدُ اَّللَّ  ،من الناس من يعبد هللا على حرف على طرف [11]سورة احل ج: {َومِّ
  .وأدىن اهتزاز يسقطه ،أدىن شيء يغريه

إن من  ،إن من ضعف اليقني أن ترضي الناس بسخط هللا»مرفوًعا  -رضي هللا تعاىل عنه-عن أيب سعيد و 
 «هللاأن ترضي الناس بسخط » ،اليقني هو العلم اجلازم القطعي «ضعف اليقني أن ترضي الناس بسخط هللا

ِّ } :فيدخل يف قوله ،مخشية منه ،مخشية منه ؟ملاذا ترضيهم بسخط هللا ]سورة  {َجعََل فِّتْنَةَ النَّاسِّ َكعَذَابِّ اَّللَّ
 .«الناس بسخط هللا وأن حتمدهم على رزق هللا أن ترضي» ،[10العنكبوت:

 طالب: ..........
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ولو برتك اإلنكار  ،مبا يسخط هللايرجو ما عندهم فريضيهم  ا،وقد يكون خوفً  أن ترضي.. قد يكون رجاءً 
فيرتك اإلنكار على من يرتكب  ،بل يداهن ،اإلنسان جيامل ،وهذا كثري مع األسف ،عليهم يف أمور ظاهرة

 املعاصي واجلرائم إما رغبة فيما عنده أو خوفًا منه.
 طالب: ..........

 أرضاه مبا يسخط هللا. ،، هذا أرضى أخاهنعم
فأعطاك  ،ذهبت إىل شخص فشرحت له حالك ،وأن حتمدهم على رزق هللا ،وأن حتمدهم على رزق هللا

 ،-جل وعال-املعطي واملانع هو هللا  ،فالن ،يف كل جملس فالن ،فتحمده على هذا املال ،من املال امبلغً 
 ،وهللا املعطي» :-والسالم عليه الصالة -يقوله الرسول «قاسمأان إمنا » ،-جل وعال-املعطي واملانع هو هللا 

ال َينع من مدح َمن كان سبًبا يف العطاء من البشر مع االعتقاد اجلازم أن هللا  «وهللا املعطي ،إمنا أان قاسم
 ،ال أنه هو املعطي احلقيقي ،ألنه سبب ؛ال من هذا الشخص فتحمده -جل وعال-العطاء من هللا 

ي } ِّ الَّذِّ الِّ اَّللَّ ن مَّ فإن  ،وهذا وكيل يف التصرف هبذا املال ،فاملال هلل [33]سورة الن  ور: {آتَاُكمْ َوآتُوُهم م ِّ
 .وإن أساء عوقب ،أحسن يف تصرفه أثيب

 ،والثاين ُمنع فذم ،األول أُعطي فمدح ومحد «وأن تذمهم على ما مل يؤتك هللا ،وأن حتمدهم على رزق هللا» 
وهللا  ،هذا موجود على ألسنة كثري من املسلمني يدورون مع العطاء واملانع ،وهذا حال كثري من الناس اليوم

 هو إن أعطاك فاهلل ،وهذا التاجر الذي أعطاك ومنعك إمنا هو سبب ،هو املعطي واملانع -جل وعال-
الذي مل يشأ أن يعطيك  هو وإن منعك فاهلل ،وهو الذي أعطاك على يد هذا التاجر ،الذي قدر لك ذلك

 .فاألمر مرده كله هلل ،اجرهذا الت
بعض الناس  ،وال يرده كراهية كاره ،إن رزق هللا ال جيره حرص حريص «وأن تذمهم على ما مل يؤتك هللا» 

 ،وأشغل نفسه ،وبذل له الوقت والنفس والنفيس ،إذا ابتدأ مشروًعا جتاراي  حرص على الربح أبي طريق
مهما حرصت  ،وحرصك ،-جل وعال-وأتعبهم من أجل حتصيل هذا الرزق وهو بيد هللا  ،وأشغل أوالده

واألمثلة على هذا يف أسواق  ،إال إذا كان هللا قد كتبه لك -جل وعال-ومهما تعبت ال جير ما عند هللا 
ا وجودة عند والبيع والشراء يف أمور م ،وكانت األمور أوضح ملا كانت األمور مكشوفة ،املسلمني كثرية جد 

فالناس ما يرون هل هذا حريص أو  ،لكن اآلن أكثر األعمال من خالل هذه األجهزة ،التجار يف حمالهتم
 ؟يتبني كيفاآلن احلرص   ،يف السوق ااحلريص واضحً كان ول  يف األ ،ما هو حريص

 ،اد الدوالروز  ،يراقبون البورصات ،يف البنوك ،فيه كبار سن من التجار الكبار ُييون الليل يف صاالت 
 ، ويف النهاية إذا زاد شيًئا أخذهذا من أشد احلرص ،ونقص كذا إىل الصباح ،وزاد اجلنيه ،ونقص الذهب

احلياة هذه؟! ما هذه احلياة اليت يسعى  مامث ماذا؟ وإذا..  ،حبة ضغط أخذ شيًئاوإذا نقص  ،حبة سكر
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 ،ال يؤدي حق هللا عليه ،وقد يكون وقوًدا عليه يوم القيامة ،صاحبها إىل أن يصل إىل مبلغ يزيده يف الشقاء
 .وال يرده كراهية كاره ،إن رزق هللا ال جيره حرص حريص ،وليس هذا مااًل  ،فهذه ليست حياة

إنه سيصلى على ابن عمك بصالة  :ا ملا قيل لهغضب غضًبا شديدً  -رمحه هللا-أعرف شخًصا تويف  
 .خلوه ابلليل إذا قفلنا! هذا من احلرص قال:، يتأخر على احمللنه أل ؛العصر

يف حديث ابن  ،إذ لو يكره الناس كلهم ما يكتبه هللا لك ما استطاعوا أن يردوه ،وال يرده كراهية كاره 
 ،«واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه هللا لك» :عباس

هذا احلديث خمراج عند  «يضروك مل يضروك إال بشيء قد كتبه هللا عليكلو اجتمعوا على أن »وابلعكس 
 .وإسناده ضعيف ،معناه صحيح ،ن معناه صحيحإ :جونوقال املخرِّ   ،م يف احللية وغريهيْ عَ أيب ن ُ 

 ما معىن قوهلم حديث صحيح وإسناده ضعيف؟ :هناوجاء سؤال 
 وإسناده ضعيف يعين من حيث الظاهر يف السند. ،املقصود حديث صحيح يعين من حيث املعىن

 وأثر حسن وإسناده ضعيف؟ :قال
 ومن حيث اإلسناد يف ظاهره الضعف. ،يعين من حيث املعىن حسن ،مثله

 طالب: .........
 ،هبذا اإلسناد افيكون ضعيفً  ،تعددت طرقه أبسانيد كلها ال ختلو من ضعف ،هذا إذا تعددت طرقه نعم

 مبجموع األسانيد. ،مبجموعه اصحيحً 
 طالب: .........

 ، هذا معناه صحيح.نعم
من التمس رضا هللا بسخط » :قال -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنها-وعن عائشة 

ويف احلديث السابق  ،«رضا هللا بسخط الناسمن التمس » ،«وأرضى عنه الناس -رضي هللا عنها-الناس 
 ،-جل وعال-ألن القلوب بيد هللا  ؛«وأرضى عنه الناس ي هللا عنهرض» ،«هللاأن ترضي الناس بسخط »

وإذا  ،وصرفهم إليك ،إذا رضي عنك أرضى عنك هذه القلوب ،قلوب العباد بني أصبعني من أصابع الرمحن
من التمس رضا » ،قلوهبم بني أصبعني من أصابعه صرفهم عنك وأبغضوك وسخطوا عليك ،سخط عليك
ومن التمس رضا الناس بسخط هللا سخط هللا عليه  ،وأرضى عنه الناس نهرضي هللا عناس هللا بسخط ال

 ،وال يلتفت إىل غريه ،-جل وعال-فعلى املسلم العاقل أن ينظر إىل ما يرضي هللا  .«وأسخط عليه الناس
 -وعالجل -وأحيااًن يكون طلب رضاهم فيما ال يسخط هللا  ،لكن مداراة الناس ونفع الناس مطلوب

 ،وليكونوا شهداء لك حبيث إذا رضوا عنك أثنوا عليك خريًا ،طلب رضاهم أيًضا مطلوب بنفعهم ومداراهتم
فإهنم حينئذ ينصرفون عنك  -جل وعال-ولو انصرفت عنهم ومل تلتفت إليهم ويف حدود ما يرضي هللا 
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هذا ال، فإن فلكن ترضيهم مبا يسخط هللا  ،من هذا الباب ال أبس ،«أنتم شهداء هللا يف أرضه»و ،ويذمونك
يصل  :وله طرق كثرية يقولون ،رواه ابن حبان يف صحيحه ،هللا سيسخط عليك ويسخط عليك الناس

 مبجموعها إىل الصحيح لغريه.
 ..-رمحه هللا-قال 

 طالب: ..........
أو  جتده يف املسجد مثالً  بعض الناس ،وهناك خوف ومهي ،إذا ظن أنه يضره بذاته ،إذا ظن أنه يضره بذاته

 ؛الليلفما يستطيع أن خيرج من املسجد يف  ،والليلة مظلمة ،يف مسجد طريق ودورة املياه جبنب املسجد
لكن خوفه  ،فهل يتيمم أو ال يتيمم؟ املاء عنده موجود خارج املسجد ،ا على نفسه من هذا الظالمخوفً 

ب ا فيه ال سبع وال ذئم ،ما فيه شيء ،هذا خوف ومهي ،أعظم من خوف الضرر املتحقق عند بعض الناس
 عتد؟عتد به أو ال يُ فهل يُ  ،وال شيء

 طالب: ..........
 هو ما فيه شيء.

 طالب: ..........
 .. نعم

 طالب: ..........
ألن اآلية نص يف هذا  ؛وال يرون أن هذا مبيح للتيمم مع وجود املاء ،ال، هذه مسألة يذكروهنا يف التيمم

ُمواْ فَ } دُواْ َماء  فَتَيَمَّ لكن هذا اخلوف عند بعض الناس هو لو  ،وهذا واجد للماء ،[43]سورة النساء: {لَْم تَجِّ
لكن هذا النوع من اخلوف الومهي عند بعض الناس أشد من اخلوف  ا،وجد خموف حقيقي صار عذرً 

 ،وهذه حقيقة ما هو افرتاض ،يصاب ابجلنون ،جين ،حبيث لو ألزم ابخلروج ُجن ،احلقيقي عند البعض
هل ُيضمن أو ال  ،لو أُلز م الصيب ابخلروج لصالة الفجر فُجن :ولذلك عند صالة الفجر سئل احلسن

 من األخبار املوقوفة يف البخاري. ،هذه املسألة موجودة حَت يف البخاري موجودة ؟يضمن
 طالب: ..........

 بعض الناس من الظالم بذاته خياف. ،خوف بعض الناس خياف وهو بفراشه
 طالب: ..........
 ومهي ما له حقيقة.
 طالب: ..........
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ا من أن لكنه مع ذلك ما يسلم هو أيضً  ،لكنه ترقى إىل أن ظن ما ال يضر ضار ا ،هو يف األصل طبيعي
 يتوقع وجود الضار.
 طالب: ..........

 ؟ماذا
 طالب: ..........

إذا  ؟ما فيه أوما فيه؟ إما فيه  أوفيه شيء  ،يراجع نفسه ،اخلوف مثل الوسواس يطردهالعالج أن ينسى هذا 
 لماذا اخلوف؟ ف ،ما فيه

 طالب: ..........
 موجود له أذكار. ،الفزع وما الفزع عند فيه أذكار تقال ،فيه أشياء ،ما فيه شك أن فيه أدعية

 طالب: ..........
وإذا كان يظن أنه سبب  ،وهو خوف السر ،هذا شرك أكربفبذاته  العموم اخلوف إذا ظن أن املخوف يضر

 هذا ال يكون شرًكا. ،املدبِّ ر هلذه األمور -جل وعال-للخوف واملخوف يف احلقيقة هو هللا 
 طالب: ..........

 إن دعاه هذا اخلوف إىل ترك ما أوجب هللا عليه وفعل ما حرم هللا عليه ُيرم.
 :فيه مسائل

يَاءهُ }تفسري آية آل عمران اليت هي يف الرتمجة  :األوىل  ُف أَْولِّ ِّ ُكُم الشَّْيَطاُن يَُخو  ]سورة آل  {إِّنََّما ذَلِّ
ِّ }مث بعد ذلك تفسري آية براءة  ،[175عمران: دَ اَّللَّ مث  ،وقد تقدم [18]سورة التوبة: {إِّنََّما يَْعُمُر َمَساجِّ

َن النَّاسِّ َمن }تفسري آية العنكبوت  ِّ َومِّ  ،الرابعة إن اليقني يضعف ويقوى .[8]سورة البقرة: {يَقُوُل آَمنَّا بِّاَّللَّ
الذي  ،والذي يقبل الضعف يقبل القوة «إن من ضعف اليقني ،إن من ضعف اليقني»يف حديث أيب سعيد 

 يقبل النقص ابلضعف يقبل الزايدة ابلقوة.
 طالب: ..........

يعين بعض الناس جتده يف كالمه النظري عنده من  «ضعف اليقنيإن من »يعين  بو يبقى أنه يف دائرة املطل
هذا  ،وإذا أصيب أبدىن شيء يف ضرر يف نفسه أو ماله انتهى كل شيء ،اليقني ما يعادل اجلبال الرواسي

 موجود.
 طالب: ..........

 ؟ ماذا
 طالب: ..........
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ُيتاجون إىل مزيد من التنظيم واألمر ابلرتاص شخص وجد فرجة  ني.. اآلن الذ.ص على إتقان الصالةاحر 
، يعين مثل هذا صاف عن َيينه من قبله وترك هذه الفرصة أخذ عقاله وطلع هو ي، الذودخل فيها ،تسعه

 ؟الشيطانوهو مسلم جاء يصلي يصف جبانبك مسلم مثلك أم تريد 
 طالب: ...........

 جد.ال ال، فيه تفريط كثري نشوفه ابملسا
 طالب: ..........

.  التصافِّ
 طالب: ..........

أال تصفون كما تصف » ،«استوا تراصوا»ال يصف حَت يسويهم كالقداح  -عليه الصالة والسالم-النيب 
 .«املالئكة؟

 طالب: ..........
 .«سووا صفوفكم»نعم، 

 طالب: ..........
 بقي؟ماذا 

 طالب: ..........
ترضي الناس  ؛كرت يف حديث أيب سعيدومن ذلك هذه الثالث اليت ذُ  ،عالمة ضعفه :طيب اخلامسة

 .تذمهم على ما مل يؤتك هللا ،حتمدهم على رزق هللا ،بسخط هللا
إن  [175]سورة آل عمران: {فاَلَ تََخافُوُهْم َوَخافُونِّ }السادسة أن إخالص اخلوف هلل من الفرائض  

 {تََخافُوُهْم َوَخافُونِّ فاَلَ } -جل وعال-وز صرفها إال هلل فريضة عبادة ال جي -جل وعال-إخالص اخلوف هلل 
 .[175]سورة آل عمران:

 طالب: ..........
 نعم.

 من أين؟ ،ذكر ثواب من فعله ،ذكر ثواب من فعله :السابعة
 تكملة اآلية.طالب: 

ألن  ؛ذكر ثواب من فعله ،إخالص اخلوف من الفرائض ،لكن هل هذا يف اخلوف؟ هو يتحدث عن اخلوف
نِّينَ } -جل وعال-خلوف هللا  ،الرتمجة إمنا سيقت للخوف ْؤمِّ ]سورة آل  {فاَلَ تََخافُوُهْم َوَخافُونِّ إِّن ُكنتُم مُّ

 .[175عمران:
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 طالب: ..........
 ين؟أ

 طالب: ..........
 ،والذي التمس رضا هللا خوفًا منه ،الشاهد من حديث عائشة ألنه يلتمس رضا الناس خوفًا منهم ما

 .«وأرضى عنه الناس ،رضي هللا عنها»والثواب 
 وذكر عقاب من تركه سخط هللا عليه وأسخط عليه الناس.

 وصلى هللا على حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 616 

 

 

 

 

 كتاب التوحيد
 

 معالي الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           
 

 الطيارجعفر مسجد  المكان: هـ24/05/1438 تاريخ المحاضرة:
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 .السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه  ،العاملني بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل ربِّ  
 أمجعني، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعني برمحتك اي أرحم الرامحني.

َوَعَلى اَّللا  فَ تَ وَكاُلوا إ ْن ُكنُتْم } ابب قول هللا تعاىل:: "-رمحه هللا تعاىل-قال اإلمام اجملدد 
ن نَي{ َلْت قُ ُلوهُبُمْ وقوله:  ،[23]املائدة:ُمْؤم  ُ َوج  ُنوَن الاذ يَن إ َذا ذُك َر اَّللِّ َا اْلُمْؤم   :اآلية وقوله [2]األنفال:{}إ منا
ُّ َحْسُبَك اَّللُِّ{}اَي أَي َُّها   .[3]الطالق:{}َوَمن يَ تَ وَكاْل َعَلى اَّللا  فَ ُهَو َحْسُبهُ  :وقوله ،[64]األنفال:النايب 

صلى -قاهلا إبراهيم  [173]آل عمران:}حسبنا هللا ونعم الوكيل {قال:  -رضي هللا عنهما-عن ابن عباس 
إ نا النااَس َقْد }حني قالوا له:  - عليه وسلمصلى هللا-حني ألقي يف النار، وقاهلا حممد  -هللا عليه وسلم

ُ َون ْعَم اْلوَك يُل{ رواه البخاري  ،اآلية [173]آل عمران:مَجَُعواْ َلُكْم فَاْخَشْوُهْم فَ زَاَدُهْم إ َيَاانً َوقَالُواْ َحْسبُ َنا اَّللِّ
 فيه مسائل: 

 األوىل: أن التوكل من الفرائض. 
 . الثانية: أنه من شروط اإلَيان
 الثالثة: تفسري آية األنفال. 

 الرابعة: تفسري اآلية يف آخرها. 
 اخلامسة: تفسري آية الطالق. 

 .شأن هذه الكلمة مُ ظَ السادسة: ع  
 ."يف الشدائد -صلى هللا عليهما وسلم-أهنا قول إبراهيم وحممد السابعة: 

احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني. أما 
 بعد: 

}َوَعَلى اَّللِّ  فَ تَ وَكاُلواْ إ ن ُكنُتم  ابب قول هللا تعاىل:: -رمحه هللا تعاىل–فيقول اإلمام اجملدد 
ن نَي{ ما أمهه  لغ، فالذي يتوكل على هللا يكفيهيف حياة املسلم اب التوكل شأنه عظيم، وأثره [23]املائدة:مُّْؤم 

من أمر دينه ودنياه، والناُس يف هذا الباب على طريف نقيض؛ منهم من يزعم أنه يتوكل على هللا ويرتك فعل 
 ،-عليه الصالة والسالم–النيب  ااألسباب، وترُك فعل األسباب اليت أمر هللا هبا من األمور املباحة اليت فعله

وفعلها خيار هذه األمة من بعده هذا طعن  يف احلكمة اإلهلية الذي رتِّب املسببات على هذه األسباب. فما 
شأن من يزعم أنه يولد له من غري زواج؟ طعن  يف عقله قبل كل شيء، وطعن يف احلكمة اإلهلية اليت رُتب 

ويزعمون أهنم يتوكلون، يزعمون  ،بغري زادفيها الولد على الزواج. هذا نوع  من الناس، وحجا انس  من اليمن 
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يء هبم لعمر فقال: هؤالء متواكلونف ،أهنم يتوكلون قال: هؤالء يتوكلون على فوقيل لبعض أهل العلم  .ج 
ال يتوكلون على هللا؛ ألن هللا أمر ببذل األسباب، وبعض فئات الصوفية يفعلون  ،أزواد الناس حقيقة األمر

 .هذا، يفعلون هذا
ذكر الُقشريي يف رسالته أن ثالثًة من العارفني خرجوا فسقطوا يف بئر سقطوا يف بئر، فقالوا: لن نستنجد  

فجاء أانس بعدهم فقالوا: هذه بئر يف  ،أبحد، نتوكل على هللا ولن نستنجد أبحد، ظلوا ساكتني يف البئر
وما زالوا على حد زعمهم متوكلني، مث  قارعة الطريقة خُيشى على املارة من السقوط فيها فسقفوها، سقفوها،

 فحفروها فخرج الثالثة.  ،فلو حفران ألفدان وأفاد الناس منه ،جاء أانس آخرون فقالوا: كأن هذا فيه أثر  للماء
حفروها كانوا  ني، لكن لو ما جاء هؤالء الدفعة الثانية الذهذه يسوقه الُقشريي على هذا النوع من التوكل

فهل هذا التوكل شرعي؟ من سقط يف بئر جيلس إىل أن َيوت؟ هذا فعل شرعي؟  ،هلم اقربً صارت  ،َيوتون
والطوائف يف األسباب  ،أمر ببذل األسباب وبفعل األسباب -جل وعال-يقبله عقل  أو نقل؟ ال وهللا، هللا 

وأن وجود  ،منهم من ال يرى األثر ألي سبب من األسباب ؛يف األسباب طرفان ووسط ،طرفان ووسط
لسبب مثل عدمه، تبذل أو ما تبذل سواء، وما كتبه هللا ال بد أن ُيصل. ولذلك ال يرون الدعاء؛ ألنه إن  ا

 .لن ُيصل دعوت أو مل تدعُ فري مكتوب وإن كان غ ،كان املدعو به مكتواًب فسيحصل
ر ابلدعاء: أم -جل وعال–ابن القيم يف مقدمة اجلواب الكايف فنِّد هذا القول وردِّه من وجوه عديدة، هللا 

ْب َلُكمْ }  .ما له قيمة ،الدعاء ما له أثرن ويقولو  ،[60]غافر:{اْدُعوين  َأْسَتج 
ُيصل عندها ال هبا،  ،األشعرية عندهم األسباب معطلة ال قيمة هلا، ولكن املسبب ُيصل عندها ال هبا 

 ،الطائفة كالكرماين وغريهاح احلديث من هذه ويقولون مقالتهم الشهرية اليت نُقلت يف كتبهم وكتب ُشرِّ 
أعمى الصني يرى بقة األندلس، ملاذا؟ ألن  ،ن األشعرية جيوزون أن يرى أعمى الصني بقة األندلسإ :يقول

البصر سبب يف الرؤية والسبب ال أثر له، وإمنا ُيصل اإلبصار ورؤية املبَصر عند هذا السبب ال به، طيب 
، وإمنا ُيصل والشرب ال يروي ،األكل ال يشبع ،وال يروي األكل والشرب ال يشبع :األكل والشرب قالوا

 .بع والري عندها ال هبا. يف كالم يطول شرحهالش
وجد السبب خالص  ،تؤثر بذاهتا ،إن األسباب تؤثر بذاهتا :نوع  يعتمدون على األسباب، واملعتزلة يقولون 

  .ال بد أن يوجد املسبب
إذا جاء الربد   وال مثالً ألثر الذي جعله هللا فيها، يلزم على هذه األقاألسباب مؤثرة اب :وأهل السُّناة يقولون

السطح عراين عند األشعرية ما عليك إال أن املوت قد ُيصل عندها ال  علىوتنام  ،كونك تغتسل مباٍء ابرد
 ؛رأنت يف مأمن من الضر فإذا بذلت األسباب ولبست ما يكفيك التقاء هذا الربد  :هبا، واملعتزلة يقولون

بني من يلبس اللباس  فرق   ،األسباب تنفع :نة واجلماعة يقولونه األسباب تنفع بذاهتا، أهل السألن هذ
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هو الذي  -جل وعال–لكن هللا  ،وبني من يعطل هذه األسباب، األثر واضح ،أو يستدفئ بنار ،الكايف
ألن  ؛وَيوت من الربد ،وقد يلبس كثريًا من الثياب ،جعل هذا األثر يف هذه األسباب، قد جيلس عند النار

 .ما أراد النفع هبذا السبب -جل وعال–هللا 
لبس  ،بني درعني يف غزوة ظاَهرَ  -عليه الصالة والسالم–والنيب  ،املقصود أن التوكل ال ينايف بذل األسباب 

إن هذا قدح يف  :هل نقولسبب، و ال، فهذا بذل جل إيش؟ أن يتقي السيوف والسهامفوق درع من أ ادرعً 
وأعرف الناس بربه وأخشاهم وأتقاهم  ،إمام املتوكلني وإمام املتقني ،اأبدً  ،؟ ال-عليه الصالة والسالم–توكله 

عليه –النيب  ،هلل، وأفعاله هي الكمال املطلوب من املكلفني، ال َيكن أن أييت أحد أبكمل مما جاء به
 اء به واالتساء به.وأمته مأمورة ابالقتد -الصالة والسالم

قدح  يف الدين كما يقول أهل العلم، وترك األسباب قدح   -كما هو قول املعتزلة-فاالعتماد على األسباب 
جل –ا بذل السبب وتوكل على هللا  ،كما أنه قدح يف احلكمة اإلهلية، فالتوكل اعقلها وتوكل  ،يف العقل

ابذل  -جل وعال–وتذهب وختليك، لكن مع توكلك على هللا  ،وينفلت العقال ،قد تعقل الناقة، -وعال
 السبب.

 طالب:...
وقد  ،وقد يتعاجل ويشفى ،فقد يتعاجل اإلنسان وَيوت ،وليس بقطعي ،ألن العالج ظين، ظين ؛ما يتعرض ،ال

  ....، ظين هذا. فالعلماء منهم من أوجبه ال سيما يف حال ..وقد يتعاجل ،يتعاجل ويزداد مرضه
 .طالب:.

 املسجد األول ما تبني معامله.
 طالب:..

 هذا من األسباب. ،وهذا سبب
 طالب:...

َوَعَلى اَّللا  }لكنه واجب التصحيح.  ،بعضهم يذهل إذا دخل، على كل حال اخلطأ يف مثل هذا مغفور
جل –أسلوب التقدمي والتأخري يفيد احلصر، وأن التوكل على هللا  [23]املائدة:فَ تَ وَكاُلوا إ ْن ُكنُتْم ُمْؤم ن نَي{

فهذا شرك  إيش؟  ،ال ألحد فيه شركة، وأما من يتوكل على غري هللا يف أموٍر ال يقدر عليها ،وحده -وعال
مع أنه  ،أصغر ، هذا شركوأنه هو املؤثر يف هذه ،أكرب، وإذا كان يقدر عليها ويتوكل عليه معتمًدا عليه

يف أمور  ،عليه بوجه من النظر، يقدر على هذا العمل فتوكل عليه، التوكيل والتوكل يف األمور العادية يقدر
مع أنه جيب أن يعتقد أبن الفاعل احلقيقي  ،الناس اليت اعتاد الناس التوكيل فيها هذا أمر مباح ال شيء فيه

من  ، وكالَ وكالَ  -عليه الصالة والسالم– ولوال تيسري هللا ما حصل ما وُكل به، والنيب ،-جل وعال–هو هللا 



 620 

يف ذبح ما تبقى من هديه، على كل التوكيل يف األمور  -رضي هللا عنه– اعلي   لَ ووكا  ،يشرتي له أضحية
 به.                  العادية ال أبسَ 

والفاء  ،[5]الفاحتة:{َك نَ ْعُبدُ }إ ايا مثل  ،تقدمي اجلار واجملرور على عامله يفيد احلصر {}َوَعَلى اَّللا  فَ تَ وَكاُلوا
وإمنا هي جملرد حتسني الكالم وإال لو قيل وعلى هللا  ،ال معىن هلا :هنا: فتوكلوا واقعة يف، منهم من يقول

توكلوا إن كنتم مؤمنني ما أتثر الكالم، وما املانع أن تكون واقعة يف جواب الشرط املقدم عليه؟ توكلوا على 
إن كنتم مؤمنني فتوكلوا على هللا. إن كنتم مؤمنني فتوكلوا على هللا، أو جواب لشرٍط ُمقدر يفسره  ،هللا

 ال جيوز تقدمي إيش؟ :هذا عند من يقول ،املذكور
شرط يف صحة  ،فالتوكل شرط  يف اإلَيان ،اجلواب على الشرط، وعلى كل حال إن كنتم مؤمنني شرط 

  .ان ابلكلية، وذكر العلماء األقسام الثالثة وأشران إليهاعدمه قد ينايف اإلَي ....اإلَيان
ُنوَن الاذ يَن إ َذا ذُك  وقوله:  َا اْلُمْؤم  َلْت قُ ُلوهُبُمْ }إ منا ُ َوج  أداة حصر،  :إمنا املؤمنون إمنا [2]األنفال:{َر اَّللا

َلْت قُ ُلوهُبُمْ } ُ َوج  ُنوَن الاذ يَن إ َذا ذُك َر اَّللا ال شك أنه  -جل وعال–خافت، حينما يُذكر هللا  :وجلت {اْلُمْؤم 
استنبط  { آايتُُه زَاَدهْتُْم إ َيَاانً َوإ َذا تُل َيْت َعَلْيه مْ } ،{ آايتُُه زَاَدهْتُْم إ َيَاانً َوإ َذا تُل َيْت َعَلْيه مْ }يوجل وخياف، 

عليه –بعضهم أن استماع القرآن قد يكون أثره أبلغ من قراءة القرآن؛ ألن الذي يقرأ القرآن قد يغفل، والنيب 
طلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه، فقرأ عليه اآلايت املعروفة من سورة النساء، وبكى  -الصالة والسالن

العلم عليه أن يُنو ِّع أن يقرأ امتثااًل للنصوص من قراءة ابن مسعود، فطالب  -عليه الصالة والسالم–النيب 
وال شك أن بعض القراء  ،وأن يستمع؛ ليتأثر ،اليت أمرت ابلقراءة ال سيما إذا كانت على الوجه املأمور به

 .يُؤثرون يف املستمع
ْم آايتُُه زَاَدهْتُْم إ َيَااًن َوَعَلى َرهبِّ  ْم يَ تَ وَكاُلونَ }  وهو الشاهد من اآلية يعين ال على  [2]األنفال:{َوإ َذا تُل َيْت َعَلْيه 

غريه، وهذا فيه أسلوب التقدمي والتأخري الذي يفيد احلصر وفيه احلصر ِبمنا، ما املؤمنون إال الذين إذا ذكر 
 ألن إمنا عبارة عن ما وإال نفي وإثبات، يعين مركبة.  ؛هللا وجلت قلوهبم

ُّ َحْسُبكَ وقوله:  ن نَي{ }اَي أَي َُّها النايب  َن اْلُمْؤم  ُ َوَمن  ات ابَ َعَك م  ُ  ،[64]األنفال:اَّللا ُّ َحْسُبَك اَّللا }اَي أَي َُّها النايب 
ن نَي{ يعين حسبك هللا كافيك، يعين إذا توكلت عليه، ومن تعلق شيًئا  [64]األنفال:َوَمن  ات ابَ َعَك م َن اْلُمْؤم 

 ،إىل ضعف لَ إىل نفسه وُك   لَ إليه ووُك   لَ إذا توكل على غري هللا ووُك   ،على غري هللا لَ إليه، فاإلنسان إذا وُك   لَ وُك  
اللهم ال تكلين إىل نفسي أو إىل أحد من خلقك طرفة »فتالزمه اخليبة واحلرمان، ولذا من األدعية املشهورة: 

 . «عني
ُّ َحْسُبَك اَّللاُ اَي أَي َُّها } يعين فيه قوالن أو  {َوَمن  ات ابَ َعَك م َن اْلُمْؤم ن نيَ } ،-جل وعال–يعين كافيك هللا  {النايب 

ن نَي{أتويالن ألهل العلم:  َن اْلُمْؤم  ُ َوَمن  ات ابَ َعَك م  ُّ َحْسُبَك اَّللا أن العطف من  :األوِّل التأويل }اَي أَي َُّها النايب 
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ويكفيك من  -جل وعال –، فيكون املعىن يكفيك هللااتبعك معطوف على لفظ اجلاللة؛ ألنه األقرب
 -جل وعال–والراجح أن هللا  ،لكنه قول  مرجوح ،وهذا قول معروف عند أهل العلم ،اتبعك من املؤمنني

 ايف من اتبعك من املؤمنني. حسبك وحسب من اتبعك من املؤمنني يعين كافيك وك
ما هو أعظم منه؟ والبن  لفظ االتباع يدل على أهنم دون، التابع أقل من املتبوع، فكيف يكفي األقلويف 

 لعلنا يبقى وقت ونسمعه.  ،القيم كالم يف زاد املعاد
فهو حسبه أي كافيه، فالتوكل كفيل  أبن ُيكفى  [3]الطالق: { َعَلى اَّللا  فَ ُهَو َحْسُبهُ َوَمْن يَ تَ وَكالْ }وقوله: 

ه ما يرتتب على ذلك من اإلنسان أمور دينه ودنياه، لكن كونه يُكتب عليه شيء من النقص يف أمور دنيا
لكن إذا توكل على هللا حق التوكل   ،وحتط سيئاته ،األجور كاألمراض اليت تعرتي املسلم تُرفع به درجاته

 .«حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطريلو أنكم توكلون على هللا »كفاه، ويف احلديث: 
 طالب:...

وهي طري. ومن  ،وترجع شبعانة ،تغدو يعين تذهب جائعة «تغدو مخاًصا وتعود بطاانً »، كما يرزق الطري
 .يتوكل على هللا فهو حسبه أي كافيه

ُ } -جل وعال–" يعين يف قوله حسبنا هللا ونعم الوكيل: قال -رضي هللا عنهما–"عن ابن عباس   َحْسبُ َنا اَّللا
يعين يف الشدائد، ملا أُلقي إبراهيم يف ، "قاهلا إبراهيم حني ألقي يف النار" [173]آل عمران:َون ْعَم اْلوَك يُل{

وله حكم الرفع؛ ألنه ال َيكن  ،عن ابن عباس يف الصحيح بنا هللا ونعم الوكيل، وهذا مرويٌّ النار قال: حس
حني قالوا:  -صلى هللا عليه وسلم–وقاهلا حممد  ،قاهلا إبراهيم حني ألقي يف النارأن يُقال من جهة الرأي. "

ُ َون ْعَم اْلوَك يُل{إ نا النااَس َقدْ } ". ما [173]آل عمران: مَجَُعوا َلُكْم فَاْخَشْوُهْم فَ زَاَدُهْم إ َيَااًن َوقَاُلوا َحْسبُ َنا اَّللا
وأما ما يتعلق ِببراهيم عليه  ،مذكور يف القرآن يف سورة آل عمران -عليه الصالة والسالم –يتعلق مبحمد

 .وحكمه حكم املرفوع؛ ألنه ال يُقال ابلرأي ،ظه لفظ املوقوفالسالم فهو من قول ابن عباس يف األصل لف
ابن عباس له مواقف  ؟وهل يؤثر ما قيل عن ابن عباس أنه يتلقى ممن يتلقى عن بين إسرائيل أو ال يؤثر

وما  ،وقد جزم به وهو متعلق  آبية ،فظت عنه أنه ُيذر مما يروى عن بين إسرائيل ال سيما يف مثل هذاحُ 
 باس أنه تلقاه عن كعٍب أو غريه. يُظن اببن ع

 -صلى هللا عليه وسلم–وقاهلا حممد يعين قال: حسبنا هللا ونعم الوكيل، " "قاهلا إبراهيم حني ألقي يف النار"
ة بعد ُأحد أتهب أبو سفيان للرجعة والكرِّ " {إ نا النااَس َقْد مَجَُعوا َلُكْم فَاْخَشْوُهْم فَ زَاَدُهْم إ َيَاانً }حني قالوا: 

فجمع من مجع ومرِّ به ركب   ،-عليه الصالة والسالم–ليقضي على النيب  ؛على املدينة على حد زعمه
 مَجَُعوا }قَاَل هَلُُم النااُس إ نا النااَس َقدْ إن أاب سفيان قد مجع مجًعا هائاًل يقضي عليكم،  :فقال: قولوا حملمد

 {فَ زَاَدُهْم إ َيَاانً   مَجَُعوا َلُكْم فَاْخَشْوُهمْ هَلُُم النااُس إ نا النااَس َقدْ }قَاَل } ،[173]آل عمران:{َلُكْم فَاْخَشْوُهمْ 
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، والناس يف هذه اآلية من العام فزادهم إَياانً  فاخشوهم .يعين ثقة ابهلل وطمأنينة مبوعود هللا، وتوكاًل على هللا
 الذي يُراد به اخلصوص، ملاذا؟ 

ال جنسية تفيد العموم، ما جاء نصِّ خُيصِّ ص هؤالء الناس  الناس ،امنص ع ،ألنه ما جاء نصِّ خُيصِّ ص
َم به املتكلم راد به اخلصوص، األصل حينما ُتكلِّ  إن هذا من العام الذي يُ  :الواقعة معروفة، فقالوافبنصِّ وإال 

نها من وم ،ال يريد العموم إمنا يريد اخلصوص؛ ألن من العام ما هو ابٍق على عمومه وحمفوظ من التخصيص
لكن من  ،ومنها ما مل يدخله خمصِّ ص ،صيعين دخله خُمصِّ صات أو خمص ِّ  ،العمومات ما هو خمصوص
 األصل يراد به اخلصوص.

ُ َون ْعَم اْلوَك يُل{}" –يقول اإلمام  رواه البخاري" [173]آل عمران: فَاْخَشْوُهْم فَ زَاَدُهْم إ َيَااًن َوقَاُلوا َحْسبُ َنا اَّللا
إن التوكل من الفرائض، األسلوب يف اآلية يدل على اشرتاط التوكل يف اإلَيان، على  :-عليهرمحة هللا 

 هي آية الرتمجة، يدل على اليت [23]املائدة: َوَعَلى اَّللا  فَ تَ وَكاُلوا إ ْن ُكنُتْم ُمْؤم ن نَي{}اشرتاطه يف صحة اإلَيان 
أسلوب اإلية ال سيما األسلوب احلصري يدل  ،نمن شروط اإلَيا فهو ،إن التوكل من الفرائض ،االشرتاط

 وأنه بال توكل ال يصح إَيانه. ،على ذلك أنه من شروط اإلَيان
ُنوَن الاذ يَن إ َذا ذُك  " "تفسري آية األنفال  َا اْلُمْؤم  َلْت قُ ُلوهُبُمْ }إ منا ُ َوج  ، تفسري آية األنفال [2]األنفال: {َر اَّللا

 .تقدِّم الكالم فيها
 يف آخر اآلية أو يف آخر السورة؟  ،يف آخرها اآلية يف آخرها" تفسري" 

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
 تفسري اآلية يف آخرها.

 طالب:...
 .يف متام اآلية ال سيما وأن الشيخ ما ذكر التمام يف املنت

 طالب:...
َلْت قُ ُلوهُبُْم  ُ َوج  ُنوَن الاذ يَن إ َذا ذُك َر اَّللا َا اْلُمْؤم  يعين مركبة من  [2]األنفال:{َعَلْيه ْم آايتُُه زَاَدهْتُمْ  َوإ َذا تُل َيتْ }إ منا

ْم آايتُُه زَاَدهْتُْم إ َيَااًن َوَعَلى َرهبِّ  ْم يَ تَ وَكاُلوَن{}اجلملة األخرية  ،ثالث مُجل َلْت قُ ُلوهُبُْم َوإ َذا تُل َيْت َعَلْيه   َوج 
هل هو يف آخر اآلية أو  تفسري اآلية يف آخرها":" -هللا عليهرمحة –املقصود أن قول الشيخ  ،[2]األنفال:

نه يف آخر إراح قالوا ، لكن بعض الشُّ يف آخر السورة؟ ظاهر الكالم أنه يف آخر اآلية، أنه يف آخر اآلية
ُ َوَمن  ات ابَ َعَك م َن اْلمُ -جل وعال–واملراد يف قوله  ،السورة ُّ َحْسُبَك اَّللا ن نَي{}اَي أَي َُّها النايب   .[64]األنفال: ْؤم 
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 طالب:...
 ين؟أ

 طالب:...
 تفسري اآلية؛ إعادة... :تفسري آية األنفال، مث قال ،تفسري اآلية
 طالب:...

 الضمري يعود إىل املضاف أو إىل املضاف إليه؟ يف آخرها.
 طالب:...

 يعين يف آخر السورة؟
 طالب:...

 هي؟ أمتصري غريها ماذا عيدت النكرة معرفة يعين إذا أُ  ،اآلية
 طالب: هي.

الرسول الثاين هو الرسول األول؛ ألن النكرة إذا أعيدت معرفة  [16]املزمل:{}فَ َعَصى ف ْرَعْوُن الراُسولَ هي، 
هي، هذا من حيث  "تفسري اآلية يف آخرها"مث قال:  "تفسري آية األنفال"،صارت هي، وهناك قال: 

 ضمري يعود على إيش؟لكن عندان أيًضا يف آخرها ال ،رتكيبال
 طالب:...

 ؟ماذاعلى 
 طالب:...

 يعود على املضاف أو على املضاف إليه؟ ،عليه ضمري يدعندك مضاف ومضاف إليه وأع كانإذا   يعين
 سب القرائن.حبطالب: 

 .سب القرائنحب
 طالب:...

 يف آخرها، يف آخرها.
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

يعين يف آخر السورة، لكن إعادة الضمري على متضايفني يعود إىل املضاف أو  ،يعين تفسري اآلية يف آخرها
}تَ َباَرَك هو الوجه، املضاف و رجع إىل إيش؟ إىل  [27]الرمحن: {}َويَ ب َْقى َوْجُه َربِّ َك ُذوإىل املضاف إليه؟ 
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ما يذكرون قاعدة عاد إىل إيش؟ إىل املضاف إليه، وعلى هذا أهل العلم  [78]الرمحن: {اْسُم َربِّ َك ذ ي
واآلية الثانية  ،مطردة، ما يذكرون يف مثل هذا قاعدة مطردة، فاآلية األوىل أعاد فيها الضمري إىل املضاف

 املقصود آخر السورة. :رِّاح يقولونىل املضاف إليه، وعلى كل حال الشُّ أعاد فيها الضمري إ
 طالب:...

 . بعدهااليتهي هي، هم ذكروها. و 
 طالب:...

 واحلمد هلل كل شيء واضح.  ،الرتكيب هبذا الطريقة ُمشكل ُيتاج إىل عالجلكن 
 .يعين كافيه { َعَلى اَّللا  فَ ُهَو َحْسُبهُ َوَمْن يَ تَ وَكالْ } اخلامسة تفسري آية الطالق""
حسبنا هللا ونعم الوكيل، من أين جاء عظم شأن هذه الكلمة؟ كون  السادسة: عظم شأن هذه الكلمة"" 

عليه –وقاهلا حممد  ،"قاهلا إبراهيم حينما ألقي يف النارذكراها يف الظروف أو يف أصعب الظروف،  اخلليلني
ُ َون ْعَم }حينما قيل له:  -الصالة والسالم إ نا النااَس َقْد مَجَُعوا َلُكْم فَاْخَشْوُهْم فَ زَاَدُهْم إ َيَااًن َوقَاُلوا َحْسبُ َنا اَّللا

 ".[173عمران:]آل  اْلوَك يُل{
فإذا  ،بعض الناس يظنها دعاءً  يف الشدائد" -صلى هللا عليهما وسلم–السابعة: أهنا قول إبراهيم وحممد "

ول: تدعو علي؟ واملقصود منها أن هللا يكفيين شرك، يكفيين، حسيب يتأثر ويققيل له: حسيب هللا عليك 
 اي شيخ؟ نعم ؟يكفيين، فيها تشم رائحة دعاء

 طالب:...
 وراك. يالذ

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
 .اعتدى عليه أوألنه ظلمه  ؛حسيب هللا عليك :لكن يقول
 طالب:...

 يف كفاييت من شره.
 طالب:...

 -جل وعال –، وهي الطلب من هللاعلى أهنا دعاء ،ا على أهنا دعاءالناس يستعملوهنا استعمااًل عرفي  لكن 
 به من سوء. أن يكفيه شر هذا الشخص. ويدفع عنه ما أراده

 طالب:...
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إذا حصلت الكفاية من شره، إذا حصلت الكفاية من شره فهذا املطلوب، وهل الكفاية من الشر املاضي 
 أو الشر املستقبل؟

 طالب:...
 إذا قال: حسيب هللا عليك يكفيين شرك يف املستقبل.

 طالب:...
يف جلب ما ينفع ودفع ما يضر، مع بذل األسباب املعينة واملساعدة على  -جل وعال–االعتماد على هللا 

مع بذل األسباب املعينة على  ،يف جلب ما ينفع ودفع ما يضر -جل وعال–ذلك، االعتماد على هللا 
 ذلك. 

يعين يف كتب الصوفية أشياء وحكاايت وغرائب تناقض هذا الباب مناقضة ابلكلية، ويزعمون عن بعض 
ويزعمون أن بعضهم يُدبر الكون،  ،أقطاهبم ورؤسائهم أهنم يقومون ابلدور الكامل الذي ال يقوم به إال هللا

ويتتبع الشيوخ على ما قال، مرِّ  ،ابن بطوطة يف رحلته مرِّ بشيخ وهو صويف .وهذا الكلمة متداولة بينهم
، بعد أن مشى مسافة أصابه برد، فاحتاج بشيخ فأعطاه ُجبِّة فأعطاه ُجبِّة واجلو معتدلة ما ُيتاج إىل ُجبِّة

إىل هذه اجلُبِّة، فلبسها مث مرِّ آبخر فقال له: أتعجب من الشيخ ويعطيك اجلُبِّة وأنت ال حتتاجها؟ ما الذي 
حصل فيما بعد؟ قال: احتجتها، قال: ال يعجب من تصرفه هذا السهل البسيط، إنه يُدبر الكون. نسأل 

عم أن الذي قبله يُدبر الكون، مسألة مسألة ُجبِّة أعطاه إايه ولبسه. هللا هللا العافية. الشيخ الثاين يز 
 املستعان.

 طالب:...
هو دعاء  لنفسه أبن يكفيه هللا شر هذا اإلنسان، وإذا كان كفاية شره ودفع ضرره مبا يضره ال شك أنه 

 واألمر سهل يعين.  ،وإذا كان جمرد كفِّ شر ُيتمل أن يكون هذا وذاك ،دعاء
ن نَي{القيم كالم مجيل جد ا يف عود الضمري يف قوله:  البن ُ َوَمن  ات ابَ َعَك م َن اْلُمْؤم  ُّ َحْسُبَك اَّللا  }اَي أَي َُّها النايب 

 فنسمعه.  [64]األنفال:
ُ }يف زاد املعاد: وقال تعاىل:  -رمحه هللا تعاىل–قال ابن القيم " ُّ َحْسُبَك اَّللا َوَمن  ات ابَ َعَك م َن }اَي أَي َُّها النايب 

ن نَي{ أي هللا وحده كافيك وكايف أتباعك، فال ُيتاجون معه إىل أحد، وهنا تقديران:  [64]األنفال: اْلُمْؤم 
أحدمها: أن تكون الواو عاطفة ملن على الكاف اجملرورة، وجيوز العطف على الضمري اجملرور بدون إعادة 

وتكون  ،ة، وشبهة املنع فيه واهية، والثاين: أن تكون الواو واو معاجلار على املذهب املختار، وشواهده كثري 
من يف حمل نصب عطًفا على املوضع، فإن حسبك يف معىن كافيك، أي هللا يكفيك، ويكفي من اتبعك،  

 كما تقول".
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 إذا قلنا الواو للمعية كان التقدير: حسبك هللا مع أتباعك يعين كافيك وكايف أتباعك.
 : حسبك وزيًدا درهم".كما تقول العرب"

 .درهم واحد يكفيك ا ً يعين يكفيك أنت وزيد
 قال الشاعر:"

 فحسبك والضحاك سيف مهند"             إذا كانت اهليجاء انشقت العصا
 والضحاَك.

 "فحسبك والضحاَك سيف مهند".
 يكفيك ويكفي الضحاك.

 ابالبتداء، أي: ومن اتبعك من وفيها تقدير اثلث أن تكون من يف موضع رفعٍ  ،وهذا أصح التقديرين"
وهو أن يكون من يف موضع رفع عطًفا  ،املؤمنني فحسبهم هللا، وفيها تقدير رابع: وهو خطأ من جهة املعىن

ال جيوز  ،ويكون املعىن: حسبك هللا وأتباُعك. وهذا وإن قال به بعض الناس فهو خطأ حمض ،على اسم هللا
}َوإ ْن يُر يُدوا َأْن هلل وحده، كالتوكل والتقوى والعبادة قال هللا تعاىل: محل اآلية عليه؛ فإن احلسب والكفاية 

ن نَي{ ْلُمْؤم  ُ ُهَو الاذ ي أَياَدَك ب َنْصر ه  َواب  فَفرَِّق بني احلسب والتأييد،  ،[62]األنفال: خَيَْدُعوَك فَإ نا َحْسَبَك اَّللا
على أهل التوحيد والتوكل  -سبحانه–فجعل احلسب له وحده، وجعل التأييد له بنصره وبعباده، وأثىن هللا 

}الاذ يَن قَاَل هَلُُم النااُس إ نا النااَس َقْد مَجَُعوا َلُكْم فَاْخَشْوُهْم حيث أفردوه ابحلسب، فقال تعاىل:  ،من عباده
ُ َون ْعَم اْلوَك يُل{فَ زَاَدهُ  فإذا كان  ،حسبنا هللا ورسوله :ومل يقولوا ،[173]آل عمران: ْم إ َيَااًن َوقَاُلوا َحْسبُ َنا اَّللا

! وأتباعه قد أفردوا ؟هللا وأتباعك حسبك :فكيف يقول لرسوله ،هذا قوهلم ومدح الرب تعاىل هلم بذلك
 فيه، فكيف ُيشر ُك بينهم وبني". الرب تعاىل ابحلسب، ومل يشركوا بينه وبني رسوله

 ُيَشرِّ ُك.
هذا من أحمل احملال، وأبطل الباطل، ونظري  ؟أحسن هللا إليك، "فكيف ُيَشرِّ ُك بينهم وبينه يف حسب رسوله

ُ َسيُ ْؤت يَنا هذا قوله تعاىل:  ُ َوَرُسولُُه َوقَاُلوا َحْسبُ َنا اَّللا ُْم َرُضوا َما آاَتُهُم اَّللا ْن َفْضل ه  َوَرُسولُُه إ انا إ ىَل }َوَلْو َأهنا ُ م  اَّللا
 .[59]التوبة: اَّللا  رَاغ ُبوَن{

َوَما آاَتُكُم الراُسوُل َفُخُذوُه َوَما هَنَاُكْم َعْنُه فَانْ تَ ُهوا }فتأمل كيف جعل اإليتاء هلل ولرسوله كما قال تعاىل:  
} وجعل احلسب له وحده فلم يقل: وقالوا حسبنا هللا ورسوله،  ،[7احلشر:] َوات اُقوا اَّللاَ إ نا اَّللاَ َشد يُد اْلع َقاب 

، ومل يقل: وإىل رسوله، بل جعل الرغبة إليه {إ انا إ ىَل اَّللا  رَاغ ُبونَ }بل جعله خالص حقه، كما قال تعاىل: 
، فالرغبة والتوكل واإلانبة [7:8]الشرح َوإ ىَل َربِّ َك فَاْرَغْب{. انَصبْ }فَإ َذا فَ َرْغَت فَ وحده، كما قال تعاىل: 
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واحلسب هلل وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود هلل وحده، والنذر واحللف ال يكون إال له سبحانه 
 .وتعاىل

ُ ب َكاٍف َعْبَدهُ }أَ ونظري هذا قوله تعاىل:   فاحلسب هو الكايف، فأخرب سبحانه وتعاىل  [36]الزمر: {لَْيَس اَّللا
ده، فكيف جيعل أتباعه مع هللا يف هذه الكفاية؟ واألدلة الدالة على بطالن هذا التأويل أنه وحده كايف عب

 الفاسد أكثُر من أن تذكر هنا، واملقصود أن حَبْسب. 
 حَبَسب.

"واملقصود أن حَبَسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة، كما أن حبسب متابعته تكون اهلداية 
والصالح والنجاح، فاهلل سبحانه علِّق سعادة الدارين مبتابعته وجعل شقاوة الدارين يف خمالفته، فألتباعه 

د، وطيب العيش يف الدنيا واآلخرة، وملخالفيه اهلدى واألمن والفالح، والعزة والكفاية والنصرة والوالية والتأيي
 -صلى هللا عليه وسلم–الذلة والصغار واخلوف والضالل واخلذالن والشقاء يف الدنيا واآلخرة، وقد أقسم 

أبن ال يؤمن أحد حَت يكون هو أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أمجعني، وأقسم هللا سبحانه أبال 
 كل ما تنازع فيه هو وغريه".  يؤمن من ال ُُيك ِّمه يف

 انتهى الكالم؟
 كأنه انتهى.
 طالب:...

هو  :يعين إذا كان حتت والية اإلنسان أانس ال يقومون أبنفسهم، وهو ينفق عليهم ويربيهم، هل نقول
 حسبهم؟ يعين كافيهم؟ سؤال. 

 طالب:..
 قليب.

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
وهذا ظاهر يدركه اإلنسان من نفسه، يعين يف الشدائد  ،من الناس توكلهم على املخلوق اكثريً اإلشكال أن  

ويبذل  ،ويسعى ،ويبذل الوسائط ،واألزمات جتد إذا أراد املضي يف املسألة، جتده يذهب إىل فالن وعالن
 وهللا املستعان. ،لكن األمر كله بيد هللا ،مع أنه ما َُينع من بذل األسباب ،اجلهد أبسباب من املخلوقني

 طالب:...
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لكن أصل التوكل  ،هذا شيء ظاهر ما فيه إشكالفالتوكل إذا كان قصده التوكيل يف أمور الدنيا  ،التوكل
والفرع الذي ُيتمله املعىن  ،[23]املائدة: َوَعَلى اَّللا  فَ تَ وَكاُلوا إ ْن ُكنُتْم ُمْؤم ن نَي{} -جل وعال–على هللا 

 .وكال -عليه الصالة والسالم–الوكاالت والتوكيل وهذا والنيب  ،األخري ما فيه إشكال
 اللهم صل على حممد.  

 طالب:...
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 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه  ،بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني
 أمجعني، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعني برمحتك اي أرحم الرامحني.

 : "ابب قول هللا تعاىل: -رمحه هللا تعاىل–قال اإلمام اجملدد 
ُروَن{  ُنواْ َمْكَر اَّللِّ  َفاَل أَيَْمُن َمْكَر اَّللِّ  إ الا اْلَقْوُم اخْلَاس  }قَاَل َوَمن يَ ْقَنُط م ن [، وقوله: 99]األعراف:  }أََفَأم 

صلى هللا عليه -، أن رسول هللا -رضي هللا عنهما-[. عن ابن عباس 56]احلجر:  رامْحَة  َربِّ ه  إ الا الضاآلُّوَن{
 .«الشرك ابهلل، واليأس من روح هللا، واألمن من مكر هللا»قال: ئل عن الكبائر، سُ  -وسلم

قال: أكرب الكبائر: اإلشراك ابهلل، واألمن من مكر هللا، والقنوط من رمحة  -رضي هللا عنه-وعن ابن مسعود 
 ، واليأس من روح هللا. رواه عبد الرزاق.هللا

 فيه مسائل: 
 األوىل: تفسري آية األعراف. 

 الثانية: تفسري آية احلجر. 
 الثالثة: شدة الوعيد فيمن أمن مكر هللا. 

 الرابعة: شدة الوعيد يف القنوط".
آله وأصحابه أمجعني، أما احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى 

 بعد: 
ُروَن{ ابب قول هللا تعاىل:: -رمحه هللا–فيقول املؤلف  ُنواْ َمْكَر اَّللِّ  َفاَل أَيَْمُن َمْكَر اَّللِّ  إ الا اْلَقْوُم اخْلَاس   }أََفَأم 

َن َأْهُل }أفأمنوا الضمري يعود على أهل القرى يف اآلية السابقة واليت قبلها:  َن َأْهُل }، {اْلُقَرىأََفَأم  أََفَأم 
  األمن وسعة العيش، [97]األعراف: {َأن أَيْت يَ ُهْم أَبُْسَنا بَ َيااتً َوُهْم ََنئ ُمونَ }فالضمري يعود عليهم،  {اْلُقَرى

ويتمادون  -جل وعال-ة إذا ضُعف اإلَيان فإهنم يتمادون، يعصون هللا كما حصل ألهل هذه القرى املهددَ 
ُنوا َمْكَر } .نسأل هللا العافية ،منون من مكر هللا، فيأتيهم العذاب بيااًت وهم انئمونفيأ ،يف عصياهنم أَفََأم 

َن َأْهُل اْلُقَرىَٰ َأن أَيْت يَ ُهم أبَْ } ،{اَّللا   يف هذه اآلايت التحذير  [98]األعراف: {ُسَنا ُضًحى َوُهْم يَ ْلَعُبونَ أََوأَم 
من األمن من مكر هللا الذي يبعث على عصيانه وترك أوامره، وفعل ما حرِّم هللا عليهم، والتخويف والتشديد 

ُنوا َمْكَر اَّللا  }مث قال:  ُنوا َمْكَر اَّللا  } ،{أََفَأم  عم، وبسط عليهم األمن فهم أيكلون أسبغ عليهم الن ِّ  {أََفَأم 
عم عن عم، وهم يظنون أن زايدة هذه الن ِّ يزيدهم يف الن ِّ عم عليهم، وهللا ون ويبيتون ويلعبون مع إغداق النِّ  ويشرب
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عم على قوم وهم يف غيِّهم وضالهلم يزدادون إذا إذا أغدق هللا الن ِّ  هرضا، ولكنه استدراج كما جاء يف اآلاثر أن
 .-جل وعال-أعطى هللا عبده ما ُيب وازداد يف غيِّه وضالله فإنه استدراج، ومكر من هللا 

نسان اإل ،عم من األكل ورغد العيش والشرب والصحة واألمنهللا، وهو يوايل عليه الن ِّ فإذا أمن من مكر  
عم وإال عما قليل سُتسَلب. النعم إذا مل ُتشَكر وُكف َرت عليه أن يؤدي شكر هذه الن ِّ  ا،ل خائفً ايكون وجً 

ا، األمم اليت طغت نن اإلهلية ماضية من بداية اخللق إىل يومنا هذوشواهد األحوال والس ،فإهنا ُتسَلب
 .وجتربت أملى هللا هلا مث مل يهملها، بل أخذها أخذ عزيز مقتدر

بن عمران يف كتابه اجلليس الصاحل عن احلسن البصري أنه قال: مناسبات كثرية ما ذكره املعاىف  ذكران يف 
نسأل هللا  ،ذ رةا العَ فلم يلبثوا إال يسريًا حَت أكلو  ،أغدق هللا النعم على قوٍم فطغوا حَت استنجوا ابخلبز

 .[7]إبراهيم: {َلَشد يد   َعَذايب   إ نا  َكَفْرمتُْ   َولَئ نلَئ ن َشَكْرمُتْ أَلَز يَدناُكْم }العافية. 
بل من  ،والداعي والدافع إىل كفر النعم هو األمن من مكر هللا، ولذا ُعدِّ األمن من مكر هللا من الكبائر

أكرب الكبائر؛ ألن الشخص مع أمنه من مكر هللا ما الذي يدعوه وُيدوه إىل العمل مبا أمر هللا به، وما 
الذي َينعه ويردعه عن ترك ما هنى هللا عنه؟ بل قد جيرِّه ذلك إىل الكفر إذا أمن من مكر هللا، قد جيره ذلك 

وهو مناٍف لكمال  ،ئر، بل من أكرب الكبائرإىل الكفر، وهذا الوصف وهو األمن من مكر هللا من الكبا
 .التوحيد الواجب؛ ألنه يف الغالب أتثريه يف القلب على طاعة هللا وعلى اإلخالص له ظاهر

فال أيمن مكر هللا إال القوم اخلاسرون، وخسارهتم عاجلة يف الدنيا قبل اآلخرة، وعقوبتهم ُمعجالة؛ ألنه قد  
 ،َيلي للظامل -جل وعال -. وهللان، أو أيتيهم العذاب ضحًى وهم يلعبونأيتيهم العذاب بيااًت وهم انئمو 

وقد يفنت به بعض املسلمني؛ ألهنم يقولون: لو كان ما يفعله  ،ويغدق عليه ،ويستدرجه ،وَيهله ،َيلي للظامل
فالن كذا ما زادت عليه النعم، وقبل عقود طاغية من الطغاة ازداد يف طغياته وغيِّه وضالله وظلمه، وشأنه 
يف نظر الناس يرتفع، فجاء شخص إىل شيخ من الشيوخ الُعبِّاد الذي حنسبه وهللا حسيبه على خري عظيم 

يف جملس يقولون:  اوحضرت أانسً  ،العمل، فقال له: أنت تدعو على فالن لظلمه يف كل درسمن العلم و 
املسكني فالن يدعو على الرئيس الفالين وشأنه يف ارتفاع، قال: أنت مسعته أو نُقل لك؟ قال: وهللا مسعته 

 ما تغيب مشس وهللا ،أبذين، قال: ابسط يدك، اليوم اخلميس مث اجلمعة مث السبت مث األحد مث اإلثنني
  .ني، وهو يف زايرة رمسية لبلد اثنٍ اإلثنني وهو على قيد احلياة، وقد حصل، مات فجأة يوم اإلثن

وهذا قابله يف  ،يقابل األمن من مكر هللا القنوط من رمحة هللا واليأس من روح هللا، فهذا متادى يف طرف
ا من العبادات القلبية الواجبة اليت ال يستقيم وكالمهوذاك ألغى الرجاء،  ،الطرف اآلخر، فهذا ألغى اخلوف

إنه فعل وفعل من  :حال املسلم إال هبما مًعا، هذا يقنط من رمحة هللا، مث قد ينتحر ييأس من روح هللا ويقول
املعاصي ما ال َيكن مغفرته، وأتيت األسئلة كثريًا عمن فعل اجلرائم وآذى وتعدى ضرره هل له من توبة؟ 
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ما  اتسعة وتسعني نفسً  :؟ فجاء إىل عابد قال لهال أمعة والتسعني نفًسا يسأل هل له توبة والذي قتل التس
ا فقال: ومن ُيول دونك ودون التوبة ،َيكن

ً
فتح األبواب  -جل وعال-وهللا  ،فكمِّل به املئة، مث سأل عامل

 ؟الرمحة أمام عباده أبواب
رك والقتل والزىن من اتب اتب هللا عليه، وإضافة إىل ذلك تُبدِّل سيئاهتم حسنات، وأي رمحة إذا كان الش 

ُ إ الا }أوسع من هذه؟ رمحة أرحم الرامحني  ًا آَخَر َواَل يَ ْقتُ ُلوَن الن اْفَس الايت  َحراَم اَّللا َوالاذ يَن اَل َيْدُعوَن َمَع اَّللا  إ هلََٰ
حلَْقِّ  َواَل يَ ْزنُون َ  ل كَ  يَ ْفَعلْ  َوَمناب   اَتبَ  َمن إ الا  .ُمَهاانً  ف يه   َوخَيُْلدْ  اْلق َياَمة   يَ ْومَ  اْلَعَذابُ  َلهُ  ُيَضاَعفْ  .َأاَثًما يَ ْلقَ  ذََٰ

ًا َعَماًل  َوَعم لَ  َوآَمنَ  ُ َسيِّ َئاهت  ْم َحَسَناتٍ  َفُأولََٰئ كَ  َصاحل  ل توبة و قب ليست املسألة [70-68]الفرقان: {يُ َبدِّ ُل اَّللا
فما الداعي وما احلامل إىل القنوط من رمحة هللا واليأس  ،، هذه اجلرائم وهذه املنكرات تُبدال حسناتفقط

إىل أن تطلع  ،وهو مفتوح إىل قرب الساعة ؟ي هو ابب التوبةذ مع وجود هذا الباب املفتوح المن روح هللا
ما  ،وأخلص يف توبته ،املعروفة عند أهل العلمالشمس من مغرهبا، فإذا اتب اإلنسان توبة نصوًحا بشروطها 

 ؟الذي ُيول أو َينع رمحة هللا من أن تصل إليه
اخلوف والرجاء، اخلوف الذي إذا زاد ومل يكن معه رجاء أدِّى إىل القنوط من رمحة هللا، والرجاء الذي إذا  

بد من أن يعيش املسلم حياته نسأل هللا العافية، ال  ،زاد ومل يكن معه خوف أدِّى إىل األمن من مكر هللا
خائًفا من هللا راجًيا له، بني اخلوف والرجاء، ويكون كما يقول أهل العلم كجناحي الطائر، الطائر ما يطري 

جبناح واحد، يطري ابجلناحني، واملسلم ما يعيش حياة صحيحة سليمة بدون اخلوف والرجاء، واخلوف 
بية املفروضة على املسلمني، فال يزيد أحدمها على اآلخر، وبعض والرجاء معروف أهنما من أنواع العبادة القل

لريتدع عن املنكرات  امغلِّ بً  ،أهل العلم يقول: ينبغي أن يكون اإلنسان يف حال صحته مغلًبا جلانب اخلوف
ويفعل الطاعات، يف حال الصحة واألمن، ومنهم من يقول: العاصي عليه أن يُغل ِّب جانب اخلوف 

تزم ألوامر هللا واجملتنب لنواهيه املستقيم على دين هللا هذا يكون اخلوف والرجاء يف حقه سواء، واملستقيم املل
 غلاب جانب الرجاء ملاذا؟ ويف حال املرض يُقر ِّر أهل العلم أن يُ 

 طالب:...
فيحب لقاءه، املسلم يف حياته عليه أن ُيب لقاء هللا،  ،لُيحس ِّن ظنه ابهلل، فيحب لقاءه ،لُيحس ِّن ظنه ابهلل

النقطاعه عن  ؛لكن حمقاق أنه يكره املوت، كما قد جاء يف احلديث الصحيح يكره املوت، بعضهم يكرهه
أمور دنياه ومالذِّ حياته ومعاشرة أحبابه وأقاربه، وبعضهم يكره املوت على هذه احلالة اليت هو عليها، ولو  

ألنه يرغب يف املزيد مما يُقر ِّبه إىل هللا، فهذا ال شك أنه على خري، لكن األصل أن املسلم ُيب  ؛كان حُمسًنا
 .لقاء هللا، ومن أحب لقاء هللا أحب هللا لقاءه
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سئل  ،ُسئل عن الكبائر -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما-عن ابن عباس قال: " 
إ نا اَّللاَ اَل يَ ْغف ُر َأن ُيْشَرَك ب ه  }وال شك أنه أكرب الكبائر، الذي ال يُغَفر  "«الشرك ابهلل»عن الكبائر قال: 

ل َك ل َمن َيَشاءُ  ألن هذا إذا يئس من روح هللا  ؛«واليأس من روح هللا»، [48]النساء: {َويَ ْغف ُر َما ُدوَن ذََٰ
فيحمله ذلك على االنفالت والتمتع ! ؟أعمل ملاذا :ملاذا أعمل؟ وقنط من رمحة هللا بدون جدوى :قال

حرمات على حدِّ زعمه
ُ
ايئس وقانط من رمحة هللا،  ،فائدة هالعمل ما في ،فائدة هألنه ما في ؛ابرتكاب امل

ونسي أن هللا قد يستدرجه وَيلي له  ،واألمن من مكر هللا، وإذا أم ن من مكر هللا متادى يف غيِّه وطغيانه
 يفلته.  وَيهله وال يهمله، فإذا أخذه مل

واهليثمي يف اجملمع  وحسِّنه مجع  من أهل العلم، ،البزار والطرباين دوهذا احلديث عن «واألمن من مكر هللا»
 .وثَِّق رجاله
 طالب:...

قد تكون فيها داللة، وقد يكون ُوجد اخلوف مع وجود املعصية، لكن األمن من مكر هللا ُيمل على 
 .املعاصي بال شك

 طالب:...
 ؟ماذا

 ........طالب: 
 يتفاوت الناس فيه.  ا،عظيمً  بال شك يتفاوت الناس فيه تفاواتً 

قال: أكرب الكبائر اإلشراك ابهلل، واألمن من مكر هللا، والقنوط من رمحة  -رضي هللا عنه-وعن ابن مسعود 
ويف الثاين قال:  ،وهو مبعىن احلديث السابق، احلديث السابق ُسئل عن الكبائر هللا، واليأس من روح هللا.

الشرك  :السؤال ُمعاد يف اجلواب كأنه قال: الكبائر «الشرك ابهلل»أكرب الكبائر، ُسئل عن الكبائر قال: 
ال حصر  حقيقي،  ،تعريف جزئي اجلملة يدل على احلصر، لكنه حصر  إضايف ،وهذا أسلوب حصر ،ابهلل

ُر الشرك ابهلل، وتعريف جزئي اجلملة يدل على لوجود كبائر منصوص عليها غري ما ذُك ر. كأنه قال: الكبائ
لكن هل حصر حقيقي  ؟كأنك تقول: ال يوجد غريهمثاًل  احلصر عند أهل العلم فإذا قلت: الشاعر حسِّان 

عر،  عر فيهيوجد شعراء ُكثر، لكنك حصرت الش ما يوجد غريه؟ ال، مبالغة منك يف مقدرته الفائقة على الش 
 .أن غريه غري موجودلى غريه حَت كوأنه متفوق  ع

ملا يؤدي  واألمن من مكر هللا ،وهذا ال شك فيهأكرب الكبائر اإلشراك ابهلل ويف حديث ابن مسعود قال: 
عطف اليأس على القنوط يدِّل على املغايرة، مها يف القنوط من رمحة هللا واليأس من روح هللا وكذلك  ،إليه

 لكن ما الفرق بينهما الذي دلِّت عليه املغايرة الناشئة عن العطف. ،احلقيقة متقارابن
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 طالب:..
 َأع ْد.

 طالب:...
 ؟كيف

 طالب:...
 ؟ماذاوقوع 

 طالب:...
 ؟نعم

 طالب:...
 .نعم

 طالب:...
ة. القنوط واليأس ما الفرق بينهما؟ ألن العطف يقتضي املغاير  ،واليأس من روح هللا ،القنوط من رمحة هللا

 .متقاربمعنامها 
 طالب:...

 القنوط من رمحة هللا.. :أال َيكن أن يقال
 طالب:...

 قلتك اي شيخ؟ ماذا ،نشوف املعىن قبل، القنوط من رمحة هللا دعنا
 طالب:...

 ملاذايقول:  ،القنوط من رمحة هللا قبل عمل الطاعة ،والثاين بعد عمل املعصية ،عمل الطاعةنعم. هذا قبل 
واليأس إذا عمل املعصية يئس من روح هللا أن يغفر له هذا الذنب،  ؟أعمل طاعة وأان ما أان أبهل لرمحة هللا

ويف الفروق  ،بعضهم أوجد هذا الفرق، ولو شفنا التحليل اللغوي للفظ القنوط ولفظ اليأس قد يظهر فرق
 .شيء أوهاز ابجل احبثاللغوية أليب هالل العسكري قد يوجد فرق، 

 لب:..طا
 .القنوط أشد اليأس

 طالب:...
 ؟ماذا من

 طالب:...
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هكذا على  ،اليأس عمل  قليب، جيزم بقلبه أن هللا ال يغفر له، والقنوط أثر هذا اليأس على البدن :يقول
 هذا كالم ابن اجلوزي، وغريه؟ ،اجلوارح

 طالب:...
 يقول؟ ماذاأبو السعادات ابن األثري 

 طالب:...
 غريه؟أشد اليأس، طيب، 

  طالب:...
ن  [56]احلجر: {َوَمن يَ ْقَنُط م ن رامْحَة  َرب ِّه  إ الا الضاالُّونَ } يف قصة إبراهيم ملا ُبشر ابلولد بعد أن طعن يف الس 

ية املعروفة عند اخللق أنه ال ينجب مثل هذا، لكن كيف  وامرأته كذلك، وهذا يف الغالب يف األسباب احلس 
َف فعله   ؟بعد أن مسِّه الك رب -جل وعال-املالئكة عن هللا تردِّد وقد ُبشر من ق بل  كيف تردد إبراهيم؟ وُوص 

 ...لكن القنوط مستند إىل  ،أبنه قنوط
 طالب:...

إذا أراد شيًئا قال له كن فيكون.  -جل وعال-يعين يف واقع الناس ال ينجب مثله، لكن هللا  ،قرائن ودالئل
 ملاذا؟  ،قد يرتدد يف قبول هذه البشرىوفرق بني أن يُبشار بشيء خيصه ويرتقبه ويتمناه فيُبشر مبا متىن، 

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
ته أقل، يعين من حرصه على الشيء قد يرتدد يف ينجب وهو يف وضعه كانت ردِّ  طيب لو ُبشر أبن فالانً 

  ...قبوله، أظن املسألة ما هي
 طالب:...

 .ء من شدة احلرص على الشيء قد ال ُيصدق به،ال ال من شدة احل رص على الشي ،من شدة الفرح
 طالب:..

 . نعمصدمة 
 طالب:...

 العطف يقتضي املغايرة بال شك. ،هو اآلن عندان اقرتان
 طالب:...

 ؟يقول ماذاالفروق اللغوية أليب اهلالل العسكري  راجعواقول أأان  ،فروق هفي
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 ..طالب: الفرق بني القنوط واليأس: اليأس انقطاع الطمع من الشيء.
 هذا اليأس. والقنوط؟ ،انقطاع الطمع من الشيء اليأس

لصحيفة الشريفة فهو أشد اليأس، ويدل عليه قول سيد الساجدين يف دعاء ا ،طالب: والقنوط أخصِّ منه
ذلك اي إهلي مبن خوفه منك أكثر من طمعه فيك، ومبن أيسه من النجاة أوكد من رجائه السجِّادية: تفعل 

فهو أخص من مطلق  ،للخالص، ال يكون أيسه قنوطًا، وقال الراغب: القنوط اليأس، وقيل هو من اخلري
ْن َرمْحَة  }اليأس، ويدل عليه قوله تعاىل:   انتهى. [53]الزمر: {اَّللا  ال تَ ْقَنطُوا م 

ْن َرمْحَة  اَّللا   } ْم ال تَ ْقَنطُوا م  ه   .{ُقْل اَي ع َباد َي الاذ يَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنْ ُفس 
 .طالب:...

 ؟ماذا
 .طالب:...

 . نعم. والقنوط ُوصف من اتصف به ابلضالل
 طالب:...

 ر.هو يطلق على الكفر، الفسق يطلق على الكف
 طالب:...

 ين؟أ
 طالب:...

 جمرد التماس.  ،التماس ،ال، هذا يعين التماس
  .تقدمت فيه مسائل: األوىل تفسري آية األعراف: -رمحه هللا–رواه عبد الرزاق قال 

 .الثانية: تفسري آية احلجر
كما   ،ألهنما ُوصفا أبهنما من الكبائر ؛الثالثة: شدة الوعيد فيمن أمن من مكر هللا وشدة الوعيد يف القنوط 

هذا فيه وعيد شديد فيمن فعل الكبرية وما هو أكرب منها. األمم السابقة اليت  ،وصفا أبهنما من أكرب الكبائر
هذه ُسناة  ،وُأخذت على غ رِّة وغفلة يف حال النوم أو يف حال اللعب ،فعلت ما فعلت وأمنت من مكر هللا

اإلهلية مضت يف مجيع األمم السابقة اليت استحقت السُّناة ولن جتد لسناة هللا تبدياًل. هذه ، ُسناة إهلية ،إهلية
 إال قوم يونس فما السبب؟  ،من هذه األمم إال قوم يونس ستثنَ األخذ، ومل يُ 

 طالب:...
 إذا رأوا العذاب وآمنوا ينفع؟ 

 طالب: .........
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 فرعون ملا رأى العذاب قال آمنت. 
 طالب:...

 هاه. [98]يونس: {َيَاهُنَا إ الا قَ ْوَم يُوُنسَ آَمَنْت فَ نَ َفَعَها إ  فَ َلْواَل َكاَنْت قَ ْريَة   }
 طالب:...

 جاء يف التفسري عن قصة قوم يونس ملا آمنوا كشف عنهم العذاب. ما نسمع
إ الا قَ ْوَم يُوُنَس فَ َلْواَل َكاَنْت قَ ْريَة  آَمَنْت فَ نَ َفَعَها إ َيَاهُنَا }: قوله تعاىل: -رمحه هللا تعاىل–طالب: "قال القرطيب 

نيٍ  نْ َيا َوَمت اْعَناُهْم إ ىَلَٰ ح  ُهْم َعَذاَب اخلْ ْزي  يف  احْلََياة  الدُّ فَ َلْواَل َكاَنْت قَ ْريَة  } :قوله تعاىل ،{َلماا آَمُنوا َكَشْفَنا َعن ْ
يف الكالم  وأصل لوال ،""فهالِّ  :وابن مسعود . ويف مصحف أيبٍِّ فهال: أي قال األخفش والكسائي {آَمَنتْ 

ن أهل القرى مث استثىن . ومفهوم من معىن اآلية نفي إَيالوجود غريه ؛الداللة على منع أمر التحضيض أو
ألن تقديره ما آمن أهل قرية إال قوم يونس؛ فهو حبسب اللفظ استثناء منقطع، وهو حبسب املعىن متصل؛ 

". قال "ابب ما ال يكون إال منصوابً الوجه، وكذلك أدخله سيبويه يف . والنصب يف قوم هو ونسقوم ي
 ألنه استثناء ليس من األول، أي لكن قوم يونس". ؛س نصب: إال قوم يونالنحاس

تعني وجب  ،نصب اموجبً  اإذا كان االستثناء اتم   ا،موجبً  ايعين مَت يُنصب املستثىن؟ إذا كان االستثناء اتم  
 نصب املستثىن.

، ومن أحسن ما قيل يف الرفع ما قال وجيوز. "إال قوم يونس" ابلرفع "هذا قول الكسائي واألخفش والفراء.
رب االسم الذي بعدها ِبعراب غري  ، فلما جاء ِبال أع: يكون املعىن غري قوم يونسقال اجأبو إسحاق الزجا 

 : كما قال
 وك                                  ل أخ مفارق                                  ه أخ                                  وه

 

 لعم                              ر أبي                              ك إال الفرق                              دان 
 

 
وكانوا  ،: أن قوم يونس كانوا بنينوى من أرض املوصلاملفسرينة قوم يونس عن مجاعة من وي يف قصورُ 

ما هم عليه فأبوا، يدعوهم إىل اإلسالم وترك  -عليه السالم-، فأرسل هللا إليهم يونس األصناميعبدون 
أن العذاب مصبحهم إىل ثالث  : أخربهمفقيل له ،دعوهم تسع سنني فيئس من إَياهنم: إنه أقام يفقيل

حتل عنكم فهو ، وإن ار أقام معكم وبني أظهركم فال عليكمفإن  ،هو رجل ال يكذب فارقبوه: ففعل، وقالوا
ودعوا هللا  ،فتابوا ،فأصبحوا فلم جيدوه ،فلما كان الليل تزود يونس وخرج عنهم نزول العذاب ال شك،

احلالة. وقال ابن يف تلك  ، وردوا املظاملمهات واألوالد من الناس والبهائمقوا بني األولبسوا املسوح وفرِّ 
ما روي عن في-والعذاب منهم  اس بنيانه فيقتلعه فريُدُّه: وكان الرجل أييت احلجر قد وضع عليه أسمسعود
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. وعن ابن عباس أهنم غشيتهم ظلة وفيها محرة فلم تزل تدنو على ثلثي ميل. وُروي: على ميل -ابن عباس
 رِّها بني أكتافهم". حَت وجدوا ح

 كن هل هذا ينفع غري قوم يونس بعد رؤية العذاب؟يعين رأوا العذاب. ل
 طالب:...

 .استثىن
 عنهم العذاب. وقال ، فلما صحت توبتهم رفع هللاالقرب: غشيهم العذاب كما يغشى الثوب "وقال ابن جبري

وذكر ذلك عن مجاعة  ،يب عليهم بعد معاينة العذابن ت  يونس من بني سائر األمم أب قومُ  صا : خُ الطربي
 . "من املفسرين

وا عني العذاب ملا ، ولو رأأوا العالمة اليت تدل على العذاب، وإمنا ر وقال الزجاج: إهنم مل يقع هبم العذاب"
   ".ل الزجاج حسن: قو نفعهم اإلَيان. قلت

 .ثناء؟ ما صار هلم ميزةولكن ما الذي يفيده االستثناء؟ ما الذي يفيده االست ،قوله حسن
 طالب:...

 ؟كيف
 طالب:..

 لكن غريهم إذا رأى العذاب وآمن ينفع؟ ،هم آمنوا كشف هللا عنهم بسبب إَياهنم بعد أن رأوا العذاب
 طالب:...

 ،حَت من يف آخر الزمان إذا رأوا الشمس تطلع من مغرهبا آمنوا ،يؤمن عذاابً  يرىأي شخص أي عاقل 
 .فرعون قال: آمنت، ملا رأى الغرق لكن ينفعهم إَياهنم؟ ال. ،آمن الناس
 طالب:...

 ما هم من أهل العناية، أخبار بين إسرائيل. ؟هذا الكالم هل يورد مثله بسنٍد صحيح أو ال
، وهلذا ها هي التلبس ابلعذاب كقصة فرعونفإن املعاينة اليت ال تنفع التوبة مع"قلُت: قول الزجاج حسن؛ 
، وقوم يونس اتبوا من حني رأى العذاب فلم ينفعه ذلكألنه آ ؛قصة فرعون ثر  جاء بقصة قوم يونس على إ
 ".«إن هللا يقبل توبة العبد ما مل يغرغر»: -عليه السالم-قبل ذلك. ويعضد هذا قوله 

 ما مل يغرغر، نعم.
قلناه  ُروي معىن ما. وقد "والغرغرة احلشرجة، وذلك هو حال التلبس ابملوت، وأما قبل ذلك فال. وهللا أعلم

وا وفرقوا أن يونس ملا وعدهم العذاب إىل ثالثة أايم خرج عنهم فأصبحوا فلم جيدوه فتابو  عن ابن مسعود،
ا يف سورة ا مبينً . وسيأيت مسندً المة العذابوهذا يدل على أن توبتهم قبل رؤية ع ،بني األمهات واألوالد
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الذي وعدهم به يونس اخلزي أي العذاب . ويكون معىن كشفنا عنهم عذاب " إن شاء هللا تعاىلالصافات"
 . ال تعارض وال خصوص، وهللا أعلمشكال ذا اإلوعلى ه  وال خمايلةال أهنم رأوه عياانً  ،أنه ينزل هبم

: إن احلذر أنه قال -رضي هللا عنه-روي عن علي . و يف سابق العلم من السعداء وابجلملة فكان أهل نينوى
ُهْم }: القدر. وذلك أن هللا تعاىل يقولد القدر، وإن الدعاء لريد ال ير  إ الا قَ ْوَم يُوُنَس َلماا آَمُنوا َكَشْفَنا َعن ْ

نْ يَ   . : وذلك يوم عاشوراء-رضي هللا عنه-علي . قال {اَعَذاَب اخلْ ْزي  يف  احْلََياة  الدُّ
نيٍ } :قوله تعاىل  يصريوا إىل اجلنة أو إىل النار، إىل أن: قيل: إىل أجلهم، قال السدي وقيل {َوَمت اْعَناُهْم إ ىَلَٰ ح 

 انتهى. .قاله ابن عباس
 اللهم صل على حممد. 

 يف اآلية هل لقوم يونس ميزة على غريهم من األمم أو ال ميزة هلم؟و 
 طالب: ميزة واضحة.

 إًذا، ُمشك ل.
 طالب:...

 مم األخرى؟ما رأوا عذاب، رأوا عالمات العذاب، هذا َينع من التوبة يف األ :لكن الذي يقول
 طالب:...

 االستثناء يدل على أن حاهلم ختتلف عن غريهم.
 طالب:...

 إذا رأوا عالمة العذاب غريهم لو رأوا عالمة العذاب نفعهم. ،ال
 طالب:...

 العموم، األصل أنه من رأى العذاب ال ينفعه إَيانه.
 ..طالب:.
 ما سبب االستثناء لقوم يونس؟أنه: املقصود 

 طالب:...
ال تفضلوين على يونس بن » ،«ال تفضلوين على يونس بن مَت»يقول:  -عليه الصالة والسالم-النيب 

السبب من ورود هذا احلديث الصحيح يف البخاري؟ ألن يف قصته ما يدعو بعض اجلُهِّال أن  ما ،«مَت
 يتنقص من يونس.

 طالب:...
 ال، هو ذكر يف كتب التواريخ وأشياء من القصص اإلسرائيلية جتعل الناس يتطاولون عليه.



 640 

 طالب:...
 هو ما صرب، ما صرب يونس على قومه.

 طالب:...
لكن نريد سبب استثناء قوم يونس، يف سرية يونس عليه السالم ما  ،إشكال ههذا ما في ،إشكال هما في

أن يعامل قومه معاملة ختتلف عن معاملة غريهم الذين صرب عليهم أنبياؤهم، وهذا  -جل وعال-جيعل هللا 
عليه الصالة -أو قد يوجد من يتطاول على يونس ويتنقصه هبذا السبب، فقال النيب  ،السبب قد جيعل

ويرحم هللا  ،حنن أحق ابلشك من إبراهيم»كما قال:  «ال تفضلوين على يونس»لبخاري: يف ا -والسالم
 .«لوطًا قد كان أيوي إىل ركٍن شديد

فبعض من يقرأ مثل هذا قد  ،{َرب ِّ أَر ين  َكْيَف حُتْي ي اْلَمْوَتىَٰ  }ب حنن أحق ابلشك من إبراهيم إذ قال: يط 
فخشية  ،[260]البقرة: {قَ ْليب   ل َِّيْطَمئ نا  َولََٰك ن بَ َلىَٰ  قَالَ  نتُ ْؤم   أََوملَْ  قَالَ }ولذلك قال:  ،يتهم إبراهيم أبنه شكِّ 

عليه الصالة -قال الرسول  -جل وعال-أو يزعم أن إبراهيم شكِّ يف قدرة هللا  ،من أن يشك أحد
 .«حنن أحق ابلشك من إبراهيم»واحلديث يف البخاري:  ،يف احلديث-والسالم

 طالب:...
 اقرأها.

}فَ َلْواَل َكاَنْت قَ ْريَة  آَمَنْت فَ نَ َفَعَها إ َيَاهُنَا إ الا قَ ْوَم يُوُنَس يف تفسريه:  -رمحه هللا تعاىل–طالب: قال ابن كثري 
نٍي{ نْ َيا َوَمت اْعَناُهْم إ ىَل ح  ُهْم َعَذاَب اخلْ ْزي  يف  احْلََياة  الدُّ   .[98]يونس: َلماا آَمُنوا َكَشْفَنا َعن ْ

 .كشف العذاب عنهم يدل على وقوعهكشفنا مما يدل على وقوعه،  
يقول تعاىل : فهال كانت قرية آمنت بكماهلا من األمم السالفة الذين بعثنا إليهم الرسل، بل ما أرسلنا من "

ْم م ْن اَيَحْسَرًة َعَلى اْلع َباد  َما }قبلك اي حممد من رسول إال كذبه قومه، أو أكثرهم كما قال تعاىل :  أَيْت يه 
ر  }[، 30]يس :  {َرُسوٍل إ الا َكانُوا ب ه  َيْستَ ْهز ئُونَ  ْم م ْن َرُسوٍل إ الا قَاُلوا َساح  ْن قَ ْبل ه  َكَذل َك َما أََتى الاذ يَن م 

ْن َنذ يٍر }[، 52]الذارايت :  {أَْو جَمُْنون   ْن قَ ْبل َك يف  قَ ْريٍَة م  إ الا قَاَل ُمرْتَفُوَها إ انا َوَجْداَن وََكَذل َك َما أَْرَسْلَنا م 
ْم ُمْقَتُدونَ   .[23رف : الزخ] {آاَبَءاَن َعَلى أُماٍة َوإ انا َعَلى آاَثر ه 

معه الرجل  َير ومعه الفئام من الناس، والنيبُّ  ُعر َض علي األنبياء، فجعل النيبُّ »ويف احلديث الصحيح :  
-، مث ذكر كثرة أمته -عليه السالم -مث ذكر كثرة أتباع موسى «معه الرجالن، والنيب ليس معه أحد والنيبُّ 

 ، كثرة سدت اخلافقني الشرقي والغريب. -صلوات هللا وسالمه عليه
والغرض أنه مل توجد قرية آمنت بكماهلا بنبيهم ممن سلف من القرى، إال قوم يونس، وهم أهل نينوى، وما  

إال خوفًا من وصول العذاب الذي أنذرهم به رسوهلم، بعد ما عاينوا أسبابه، وخرج رسوهلم من  كان إَياهنم
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بني أظهرهم، فعندها جأروا إىل هللا واستغاثوا به، وتضرعوا لديه. واستكانوا وأحضروا أطفاهلم ودواهبم 
هم ها رمحهم هللا، وكشف عنفعند ،ومواشيهم، وسألوا هللا تعاىل أن يرفع عنهم العذاب الذي أنذرهم به نبيهم

نْ َيا : العذاب وأخروا، كما قال تعاىل ُهْم َعَذاَب اخلْ ْزي  يف  احْلََياة  الدُّ }إ الا قَ ْوَم يُوُنَس َلماا آَمُنوا َكَشْفَنا َعن ْ
نٍي{  .َوَمت اْعَناُهْم إ ىَل ح 

ف عنهم العذاب األخروي مع الدنيوي؟ أو إمنا كشف عنهم يف الدنيا فقط؟  واختلف املفسرون: هل ُكش 
لقوله  ؛على قولني، أحدمها: إمنا كان ذلك يف احلياة الدنيا، كما هو مقيد يف هذه اآلية. والقول الثاين فيهما

نٍي{تعاىل:  اَئة  أَْلٍف َأْو يَز يُدوَن. َفآَمُنوا َفَمت اْعَناُهْم إ ىَل ح   ،[148،  147]الصافات :  }َوأَْرَسْلَناُه إ ىَل م 
 . روي، وهذا هو الظاهر، وهللا أعلمليهم اإلَيان، واإلَيان منقذ من العذاب األخفأطلق ع

  .قال قتادة يف تفسري هذه اآلية: مل ينفع قرية كفرت مث آمنت حني حضرها العذاب، فرَتكت، إال قوم يونس"
 تُر كت.

ملا فقدوا نبيهم وظنوا أن العذاب قد دان منهم، قذف هللا يف قلوهبم التوبة، ولبسوا  إال قوم يونس "فرُت كت
املسوح، وفرقوا بني كل هبيمة وولدها مث عجوا إىل هللا أربعني ليلة. فلما عرف هللا منهم الصدق من قلوهبم، 

كر أن قوم ال قتادة: وذُ ق ب بعد أن تدىل عليهم،كشف هللا عنهم العذا  ،والتوبة والندامة على ما مضى منهم
يونس كانوا بنينوى أرض املوصل. وكذا روي عن ابن مسعود، وجماهد، وسعيد بن جبري، وغري واحد من 

 السلف، وكان ابن مسعود يقرؤها : "فهال كانت قرية آمنت". 
 عن أيب اجلََلد". وقال أبو عمران،

 اجل ْلد.
فمشوا إىل رجل من ، رءوسهم كقطع الليل املظلم يدور علىد قال: ملا نزل هبم العذاب، جعل لْ عن أيب اجل  "

لعل هللا يكشف عنا العذاب، فقال: قولوا: اي حي حني ال حي، اي ، ندعوا به علمائهم فقالوا: علمنا دعاءً 
صال يف سورة الصافات إن ومتام القصة سيأيت مفحميي املوتى ال إله إال أنت. قال: فكشف عنهم العذاب.  

 تهى".ان .شاء هللا
 اللهم صل على حممد.

 طالب:...
 ؟نعم

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
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 فيها؟ ماذا
 طالب: انتهى اي شيخ.

 طالب:...
 مقدمات ما ينفع.

  طالب:...
 ؟ ماذا

 طالب:..
 استثناؤهم يدل على املزية. ،ال بد من مزية

 طالب:...
 ،أفضل من يونس قطًعا -عليه الصالة والسالم-النيب  ،وهو أفضل بال شك ،السبب النهي عن تفضيله

وترك قومه  ،لكن لئال جيرؤ بعض السفهاء فيتطاول على يونس بسبب ما قرأ يف سريته؛ ألنه خرج مغاضًبا
 .وال تكن كصاحب احلوت ،أمر ابلصرب -عليه الصالة والسالم-فاصرب، والنيب  ،ا صرب عليهممو 
 اللهم صل على حممد. 

 طالب:...
مما قد يتطاول به  -عليه السالم-العلم قد يبنيِّ ما ذُكر يف سرية يونس  ،عتم كالم أهل العلم. هو املشكلةمس

 ولذلك َُيَر كالم أهل العلم وخالص وانتهى. ،على يونس
 طالب:...
 ن. طيب.و أنتم حريص
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 معالي الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           
 

 جعفر الطيارمسجد  المكان: هـ08/06/1438 تاريخ المحاضرة:
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 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
 ورسوله نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني. دهحلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على عبا

 أما بعد:
ب،  أهنم يضعون بعض األشياء على الكت: ُيالحظ على بعض طلبة العلم هذا سائل يقول، أو ينبِّ ه، يقول

 كقارورات املاء، واجلوال، والشاي.
 طالب: والنظارات.

 ذه...النظارات ه
 فهل من توجيه؟ ،أو بعضهم يتخطى الكتب

شك أن كتب العلم حمرتمة، َل جيوز امتهاَنا أبي حال من األحوال، وأهل العلم رتبوا الكتب حينما  َل
كتب األدب، مث كتب التواريخ، مث كتب اللغة، مث العلوم   ، مثتُوضع على األرض، فجعلوا آخر شيء

عليه الصَلة –وما يتعلق به، وفوقه العقائد، مث السنَّة، حديث النَّب ا عندهم، الفقه الشرعية مرتبة أيضً 
له شأن، وإن  ف، مث ما يتعلق ابلقرآن. وينبغي أن يُفرق بي ما يتعلق ابلقرآن، إن كان ابألثر -والسَلم

كان ابلرأي فله حكم آخر. على كل حال: هذه أمور ما تُركت عند أهل العلم، فكيف يُوضع فوقها 
من  -كتاب العلم–! فاحرتام الكتاب ؟تب اليت حتمل اآلَيت واألحاديث من األمتعة وغيهاغي الك

احرتام العلم، والعلم مما أمر هللا به، وعبادة من أجلِّ  العبادات، ومن أمور اآلخرة، أقصد بذلك: العلم 
ونقدس ونقدر  الشرعي من نصوص الوحيي وما تفرع عنهما، وما َيدم هذين الوحيي، فعلينا أن حنرتم

 ونعظم، وهذا من تعظيم شعائر هللا.
 طالب: وضعها على األرض.

إشكال،  لكن ختطيه امتهان، الوارد يف السؤال، امتهان له، فينبغي أن يدرأ هذا  هما فيه إشكال، ما في
بقدر اإلمكان، إَل أن َل يكون هناك مساغ أو جمال فهذا شيء آخر، تكون لك حاجة، والعلماء 

َل أبس بوضعه على األرض، يعِن: املصحف. جمرد وضع غي مقرتن ابمتهان أو عدم اكرتاث يقولون: 
 أو عدم اهتمام. َل أبس.

 لكن مع ذلك فرقر بي وضعه وبي إلقائه على األرض، هذه مسألة أخرى عظيمة جدًّا.
نازل طالب العلم، إن بعض الطالب ال يتعاملون مع العاماة مبا يليق مب بعضهم: من ابب التوجيه، يقول:

 ا يف هذا املسجد مما يتذمر منه العوام.وقالوا: رأينا شيئً 
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يتكلم به.  من فيكون قدوة للناس، ما يكون يف جمال ،فعلى طالب العلم أن يظهر ِبظهر َلئق به
َل بد منه، وهناك أبواب يف األدب يف كتب العلم، يف كتب السُّنَّة،  -أدب طالب العلم–األدب 

 من الكتاب والسُّنَّة حتث على األدب، وحتسي األخَلق مع الناس كافَّة. وهناك نصوص
ا لنفرة  النَّاس من طلبة العلم. صحيح اْلفاء قد يكون على كل حال: علينا أن ننتبه، وَل نكون سببً 

والسبب يف ذلك: أشرت إليه يف مناسبات كثية؛ طَلب العلم يهتمون  ،بي صفوف الطَلب اموجودً 
، وهي أحكام وهي فقه، وهي الفقه األكرب، ويهتمون وقد يهتمون، قد اهتموا ابلعقائد مثَلً  ،ابألحكام

وهي مما  ،ُأمهلت -مع األسف–ابلقرآن، واَلستنباط من القرآن، لكن هناك أبواب من أبواب الدِّ ين 
ف فيها كتب مفردة اهتم به أهل العلم، وَل يرون َلا أمهية، مثل: كتب األدب يف كتب السُّنَّة، وقد أُلِّ  

يف كتبهم، ليس املراد  يف األدب، واملقصود ابألدب: أدب النَّفس، الذي يتحدث عنه أهل اْلديث
ي يسمونه أدب الدرس، الذي يؤلف فيه الكتب املطولة واملختصرة، واليت حتمل اَلزل ابألدب الذ

 .قصودالكثي بي جنباَتا، ما َيالف األدب من اجملون وغيه، هذا ليس هو امل
 -جلَّ وعَل–من ق َبل هللا  -عليه الصَلة والسَلم–املقصود: األدب الشرعي الذي ُأدِّ ب به النَّب  

 -جلَّ وعَل -نفسنا أن نتعامل مع الناس، وهللاوأدَّب به أصحابه، فننتبه َلذا األمر، وحنمل على أ
ويوجد من عامة الناس من  ،ان ابْلُسىن[، قد يتعامل اإلنس83]البقرة: {َوُقوُلوا ل لنااس  ُحْسًنا}يقول: 

 َل يتحمل، هذا َل يُلتفت إليه.
 ،ويكون فيها، بعض الناس تعود يرتك فرصة لنفسه من ميي ومن يسار افرجة بي اثني تسع مصلِّ يً  هفي

راحة، يعِن: لبرفق، ودخل اب ًَل فرصة عنه من جهة اليسار، ملسه قلي هوفرجة ما أحد يضيق عليه، وفي
تضييق على أحد، َل عن من ميي وَل عن مشال، هذا اترك النظارات قدامه أخذها وطلع، هذا  هما في
الفرجة املوجودة ذي. من يكون فيها؟  ؟حيلة، يعِن جوار الشيطان أحب إليك من جوار أخيك هما في

ثل هذا ، طَلع. ما نقول مًئاله شي تفعللكن هذا ما فيه حيلة، ما تقدر  ،«فرجات للشيطان اَل تدعو »
َل ندع فرجة اْلكم أمر شرعي ب َرصِّ  الصفوف وسد اخللل وما أشبه، وأن هذا جتب مراعاته، َل. 

 للشيطان. 
 مطالب ِبا يناسبه ويليق به، وطالب العلم عليه من املسؤولية أكثر، فلننتبه َلذا. فكل  

اليأس والقنوط على أقواٍل  اختلف العلماء يف الفرق بنيهذا املوضوع الفرق بي اليأس والقنوط، يقول: 
فقال  منها: أن ظاهر القرآن يدل على أن اليأس أشد من القنوط، حيث حكم على أهل اليأس ابلكفر

[، وحكم على القنوط ابلضَلل كما 87]يوسف:{ إ ناُه اَل يَ ْيَأُس م ن راْوح  اَّللا  إ الا اْلَقْوُم اْلَكاف ُرونَ }تعاَل: 
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وليس   ل،[، ومعلوم أن كل كفر ضَل56]اْلجر:{ ُط م ن رامْحَة  َرب ِّه  إ الا الضاالُّونَ َوَمن يَ ْقنَ }قال تعاَل: 
قَاَل فَ َعْلتُ َها إ ًذا َوَأاَن م َن }: -عليه السَلم –ا، فقد قال هللا تعاَل على لسان موسىكل ضَلل كفرً 

عز –[، قال 26]القلم: {وا إ انا َلَضالُّونَ فَ َلماا رَأَْوَها قَالُ }[، كما قال تعاَل: 20]الشعراء: {الضاال ِّنيَ 
[ وليس الضَلل 7]الضحى: {َوَوَجَدَك َضاال  فَ َهَدىَٰ }: -صلى هللا عليه وسلم–لسيد املرسلي  -وجل

 يف هذه اآلَيت ِبعىن: الكفر.
 ،اثني: أنه َل فرق بينهما، ووصف أهل اليأس ابلكفر، وأهل القنوط ابلضَلل َل يدل على الفرق

، ويُقال: هو كافر، فهما وصفان مرتادفان وهل والفرق جيتمعان، ويقال: فالضَل فالكفر ُُسي  ،ضال 
ْم َواَل الضاال ِّنيَ }ضَلًَل كما قال تعاَل:  [، والفرق بينهما ابعتبار هذه، 7]الفاحتة:{ َغرْي  اْلَمْغُضوب  َعَلْيه 

نوط من الرمحة، واليأس من الروح ِبعىن ابعتبار بعض الصفات َل ابعتبار أصل املعنيي، وإَل فإن الق
ويتناوله هذا، والقنوط من رمحة هللا عام ؛ ألن الرمحة أعمُّ  ،واحد، لكن َيتلفان من حيث ما يتناوله هذا

يطلق يف الغالب يف اخلَلص  -جلَّ وعَل–من الروح، والرمحة تشمل جلَب النعم ودفع النِّ َقم، وروح هللا 
أكرب الكبائر  -رضي هللا تعاَل عنه–وط من رمحة هللا، يف أثر ابن مسعود من املصائب، فقوله: القن

اإلشراك ابهلل، واألمن من مكر هللا، والقنوط من رمحة هللا، واليأس من روح هللا. هذا أعمِّ، هذا أعمِّ، 
وَلذا قدَّمه فيكون ما بعَدُه من ابب عطف اخلاصِّ  على العام، أو أنه يكون هناك ترادف يف أصل 

.امل فات أو بعض ما يتعلَّق ابللفظ   عىن، واختَلف يف الصِّ 
، والقنوط أخص منه فهو أشد، فهو أشد، فهو أشد -يعِن: من الشيء–الرابع: اليأس: انقطاع الطمع 

ْن َرمْحَة  اَّللا  }اليأس، ويدلُّ عليه قوله تعاَل:   [.53]الزمر:{ ال تَ ْقَنطُوا م 
 -سبحانه وتعاَل–كروه، والقنوط: أن يستبعد رمحة هللا أن يستبعد زوال امل أن اليأس اخلامس:

 -رضي هللا عنه–ويستبعد حصول املطلوب، وسبب التفريق؛ لئَل ُيصل تكرار يف كَلم ابن مسعود 
 السابق، حيث فرَّق بي اليأس والقنوط.
بن مسعود، يُقال مثل: اإلسَلم واإلميان، إذا افرتقا اجتمعا، والقول ابلرتادف كوَنما جيتمعان يف أثر ا

 وإذا اجتمعا افرتقا.
السادس: اليأس: عدم أمل  يف وقوع شيء من أنواع الرَّمحة  له، والقنوط: هو ذاك مع انضمام حالة  هي 

 أشدُّ منه يف التصميم على عدم  الوقوع. 
  هكتوبة ابْلمرة إذا صورت ما تبي، فياملكلمات يبدو أن األصل فيه كلمات مكتوبة ابْلُْمرة، وال

 من هذا النوع. -وهللا أعلم-بل فيه يبدو  ،كلمات متقطعة
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 انعدام األمل يف القلب. وهالسابع: اليأس 
السادس: هو انعدام األمل يف القلب ومىت ما وصل ذلك إَل درجة شديدة، بنحو  ينعكس على مظهر 

ا، وعلى هذا فاليأس صفةر للقلب وهو أن يقطع رجاءه من اخلي وطً ا، أو أصبح قُناإلنسان أصبح قنوطً 
 وهي املؤثِّ َرة، وما يظهر على الصورة من التضاؤل واَلنكسار، هو: القنوط.

الا }وجود الفرق بي اليأس والقنوط حال اجتماعهما يف اللفظ، كقوله تعاَل:  -وهللا أعلم–والراجح 
نَساُن م ن ُدَعاء   [، قال ابن جرير يف معىن 49]فصلت: {اخلَْرْي  َوإ ن ماساُه الشارُّ فَ يَ ُئوس  قَ ُنوط  َيْسَأُم اإْل 

ه  من سقم  أو جهد  يف معيشته، أو احتباس  من رزق ه فيئوس قنوط. يقول:  اآلية: إن َنله ضر  يف نفس 
َف، ومن أن ينك شف أو يكشف فإنه ذو َيس  من روح  هللا، وفرجه. قنوطر من رمحت ه ومن أن تنكش 

قال: َي رسول هللا  أن رجَلً  -رضي هللا عنهما–ذلك الشر الناز ل به عنه. وكما يف حديث ابن عباس 
رضي –قول ابن مسعود  «اإلشراك ابهلل، واإلايس من روح هللا، والقنوط من رمحة هللا»ما الكبائر؟ قال: 

هللا، والقنوط من رمحة هللا، واليأس من  أكرب الكبائر اإلشراك ابهلل، واألمن من مكرالسابق:  -هللا عنه
 روح هللا.

: املراد ابليأس هنا: أن يستبعد رمحة هللا، ويستبعد حصول -رمحه هللا–قال الشيخ ابن عثيمي 
املطلوب، واملراد ابليأس هنا: أن يستبعد اإلنسان زوال املكروه. وإمنا قلنا ذلك؛ لئَل ُيصل تكرار يف  

على الفرق بينهما حال اجتماعهما يف اللفظ، وأما إذا افرتقا يف اللفظ، كَلم ابن مسعود، فدل ذلك 
 .أَنما ِبعىن واحد -وهللا أعلم–فالظاهر 

وأما القول أبن اليأس أشد من القنوط، لكون ظاهر القرآن حكم على أهل اليأس ابلكفر.. فقال:..  
رِبا يكون اْلكم  إذليأس أشد، إخل، بينما حكم على أهل القنوت ابلضَلل، فَل يلزم منه أن يكون ا

فيجتمع فيه وصفان شنيعان لقبح الفعل وشدته، كما قال تعاَل:  ،ا على اْلكم ابلكفرابلضَلل زائدً 
 [.90ن:]آل عمرا {إ نا الاذ يَن َكَفُروا بَ ْعَد إ َيَاهن  ْم مُثا اْزَداُدوا ُكْفرًا َلْن تُ ْقَبَل تَ ْوبَ تُ ُهْم َوأُولَئ َك ُهُم الضاالُّونَ }

َسابُُه ع نَد َرب ِّه  قال تعاَل:  َا ح  ًا آَخَر اَل بُ ْرَهاَن َلُه ب ه  فَإ منا ُروَن{ اْلَكاف   يُ ْفل حُ  اَل  إ ناهُ  ۚ  }َوَمن َيدُْع َمَع اَّللا  إ هلََٰ
[ فحكم هنا على من دعا غي هللا ابلكفر، حكم على من، وحكم عليه يف موضع 117]املؤمنون:

يُب َلُه إ ىَلَٰ يَ ْوم  اْلق َياَمة  َوُهْم }تعاَل:  آخر ابلضَلل، وقال َوَمْن َأَضلُّ مم ان َيْدُعو م ن ُدون  اَّللا  َمن الا َيْسَتج 
ْم َغاف ُلونَ  ومما يشعر أبن القنوط أشد من اليأس: الفرق اللغوي؛ حيث  ،[5]األحقاف: {َعن ُدَعائ ه 

جملة البحوث اإلسَلمية للدكتور إبراهيم بن عبد هللا ُجعل القنوط أشد أنواع اليأس، هذا يقول حبث يف 
 اْلماد. 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحب ه أَجعي. ىاْلمد هلل رب العاملي، وصل

: -َلرمحه هللا تعا–اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعي برمحتك َي أرحم الرامحي، قال اإلمام اجملدد 
  .من اإلَيان ابهلل الصرب على أقدار هللا ابب  "

َّللا  يَ ْهد  قَ ْلَبهُ } تعاىل: هوقول  [11]التغابن: {َوَمن يُ ْؤم ن اب 
 م.قال علقمة: هو الرجل تصيبه املصيبة فيعلم أهنا من عند هللا، فريضى ويسلِّ  

اثنتان يف »قال:  - عليه وسلمصلى هللا-، أن رسول هللا -رضي هللا عنه-ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة 
 .«الناس مها هبم كفر: الطعن يف النسب، والنياحة على امليت

وعن  ،«ليس منا من ضرب اخلدود، وشق اجليوب، ودعا بدعوى اجلاهلية»: اوهلما عن ابن مسعود مرفوعً 
خلري عجل له إذا أراد هللا بعبده ا»قال:  -صلى هللا عليه وسلم-، أن رسول هللا -رضي هللا عنه-أنس 

صلى هللا -وقال النايب ، «العقوبة يف الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حَت يواىف به يوم القيامة
ابتالهم، فمن رضي فله  اإن عظم اجلزاء مع عظم البالء، وإن هللا تعاىل إذا أحب قومً »: -عليه وسلم

  .«طخْ فله السُّ   الرضي، ومن سخط
 الساْخط.

 .َخطالسَّ 
 .«طخَ فله السا  ومن سخط»أحسن هللا إليك، 

 حسنه الرتمذي."
 فيه مسائل:

 آية التغابن. األوىل: تفسري 
 الثانية: أن هذا من اإلَيان ابهلل. 
 الثالثة: الطعن يف النسب. 
 ودعا بدعوى اجلاهلية. ،اجليوب وشقا  ،ة الوعيد فيمن ضرب اخلدودالرابعة: شدا  
 هللا بعبده اخلري. اخلامسة: عالمة إرادة 
 إرادة هللا به الشر.عالمة السادسة:  
 السابعة: عالمة حب هللا للعبد. 
 ط.خَ الثامنة: حترمي السا  
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 "ابلبالء. ىالتاسعة: ثواب الرض 
اْلمد هلل رب العاملي، وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله، عن نبينا حممد وعلى آله وأصحابه 

 أَجعي، أما بعد:
َوَمن يُ ْؤم ن } تعاىل: هوقول، من اإلَيان ابهلل الصرب على أقدار هللا ابب  " -رمحه هللا تعاَل–ل املؤلف فيقو 

َّللا  يَ ْهد  قَ ْلَبهُ   .["11]التغابن: {اب 
 طالب:................

 درس إَل بكَلم. ه.... ما في
 طالب:..........
 ...............سبحان هللا العظيم
 ..طالب:...........

 ؟نعم
 طالب:.............

ت، وإذا جاءت جاء القضاء واألدب، ءسبحان هللا العظيم، أَن..هذه األمور أتخذ مدَّة طويلة ما جا
 تطوِّ ل.

 طالب:..........
 ح.طالب: هللا يشفيك. اسرتح اي شيخ، اسرت 

 طالب:...........
 يعِن ساعة يف األسبوع، وكتاب من أهم الكتب.

 طالب:...........
 .اجزاكم هللا خيً 
 طالب:.......

 تقرتح؟ ماذا.. ..شيء  ه.. فيأمعندكم شيء يُقرأ 
 ؟طالب: شيء له عالقة ابملوضوع

 ؟ماذا
 شيء من الكتب املطولة.ء بطالب: أقول لو جني

 طالب:..........
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  ؟ماذا
 املختصر هذا يكفي مخس دقائق.

 طالب: ال تيسري العزيز احلميد.
 معك أحد؟

 ..طالب:.......
 تيسي العزيز اْلميد. َل هو أطول شيء
 طالب:.........

 ؟نعم
جديد، أهم شيء األصل، أصل هذه الكتب كلها: تيسي  هاَلختصار يكمل قبل أن ينتهي، ما في

 العزيز اْلميد.
 طالب:...........

 شيء؟ هلكن "الُعمدة" على املتقدمي، ما ب ،ما نعتمد، نستفيد من شيوخنا ،َل
 اجلهاز، تيسري العزيز احلميد.طالب: نشوف 

 طالب: اجلوال اي شيخ تستفيد....
األدب، كتاب "األدب" من صحيح البخاري، كتاب "األدب املفرد" له، موجود كتب السُّنة فيها  

ُمفلح، "منظومة بن داب الشرعية، عندك "اآلداب الشرعية" َلكتاب اُسه "كتاب األدب" واآل
 للسفاريِن، كتب كثية يف الباب َنفعة جدًّا. اآلداب" َلبن عبد القوي، وشرحها

 خَلص ما أحد. 
 يطلع يطلع قبل األذان.لذي ا

 ؟نعم
 طالب:.........

 طالب: هللا يشفيك ويعافيك.
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 السَلم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
حلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد، وعلى آله وأصحابه أمجعني، ا

 أما بعد:
 : -رمحة هللا عليه-فيقول اإلمام اجملدد حممد بن عبد الوهاب 

 ."من اإلَيان ابهلل الصارب على أقدار هللا ابب  "
عن ضرب اخلدود وشقِّ اْليوب، وحبس اللسان حبس النفس عن التشكِّ ي، وحبس اْلوارح  الصارب:

عن الدعوى بدعوى اْلاهليَّة، والتضجُّر من قدر  هللا، فاملقصود أن الصَّرب هو: اْلبس يف األصل، وإذا 
 قيل: قُت ل صرْبًا: يعِن أنه ُحب س ورُبط وشدَّ واثقه، مثَّ قُت ل. 

ليف ابألوامر والنواهي على اُسها، تكاليف، الصَّرب على طاعة هللا، وَل شك أن التكا على أقدار هللا:
 إلزام ما فيه ُكلفة، ونوع مشقَّة، فيلزم من ذلك الصَّرب على هذه الُكلفة، وهذه املشقَّة، على طاعة هللا.

ا عن حمارم هللا، النفس والشيطان تنازع اإلنسان وجترُّه بقوَّة إَل ترك  الطاعة من جهة، فعليه والصَّرب أيضً 
عليه الصَلة –ى هذه الطاعة، وأن يؤديها كما أُم ر، وعلى حنو  مما جاء عن هللا وعن رسوله أن يصرب عل

 .-والسَلم
كما أن عليه أن يصرب عن معاصي هللا، أن يصرب عن معاصي هللا، وأن يصرب على أقدار هللا املؤملة، 

الصَّرب أعم من  على أقدار هللا،ابب  من اإلَيان الصارب  -رمحة هللا عليه–يصرب على أقدار هللا، واملؤلف 
أن يكون على أقدار هللا فقط، وإمنا يكون على الطاعة، صرب عن املعصية، وصرب على أقدار هللا، وهو 

 ثَلثة أنواع.
الصَّرب شأنه عظيم، ومنزلته من الدين كما قيل ِبنزلة الرأس من اْلسد، وقد ذُك ر الصَّرب فيما قاله 

ا من كتاب هللا، وهل نستطيع أن خنترب ا من كتاب هللا، يف تسعي موضعً عً اإلمام أمحد: يف تسعي موض
 ما نستطيع؟ أمهذا القول 

 ؟كيف
 ...........طالب:

 ؟ماذا
 ...........طالب:

 ؟أبي وسيلة؟ تقدر تطلع لنا
 ...........طالب:
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 أو تقول هذا الكَلم...
 .............طالب:

 ، لكن كيف؟ًئاما خلَّط شي
 ..........طالب:

  ؟ماذا
 ............طالب:

يعِن: َل يكون بلفظ الصَّرب، يعِن َجيع اَلشتقاقات من هذه املادة، قد يقصد اإلمام أمحد: 
َا يُ َوىفا الصااب ُروَن{ اَلشتقاقات من هذه املادة، ما هو هبذه اللفظة، ، هذا داخل يف عد [10]الزمر  }إ منا

 غي داخل؟ أماإلمام أمحد 
 ل.داخ طالب:

ُوا َوَصاب ُروا} داخل؟ هذا يكون بعد اَلختبار، َل ب ليس أم[ هذا داخل 200]آل عمران: {اْصرب 
 ؟لنا... ينظرنستطيع أن جنزم إَل بعد اَلختبار، يف أحد يتربع 

 ............طالب:
 ؟ يطلع لك اآلن ماذا

 ..........طالب:
م املفهر س أللفاظ القرآن ممكن، وبعد أن َل ما ميكن هذا اليوم، وقبل هذه األجهزة من خَلل املعج

جاءت هذه األجهزة يسِّرت وقرَّبت. مرَّة طلبت من الطَلب إحضار أربعة أحاديث يرويها اإلمام 
ينزل للبخاري درجة عن مسلم، أربعة أحاديث  لكنالبخاري إبسناد  أنزل من مسلم، والسَّند واحد، 

 فقط.
رأ الكتاب، وعلَّم عليه املواضع، لكن بعد األجهزة كيف هذا قبل هذه األجهزة، مستحيل إَل ملن ق

 وسيلة؟  هيستطيع طالب العلم أن يستخرجها من األجهزة؟ في
 .........طالب:
 يكون.. أن َل بد طالب:

 ؟ماذا
 ..........طالب:

 ن.و ن، كم ينقص؟ واحد وعشر و لكن جبميع اشتقاقاَتا، املادَّة، تسعة وست
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 ..............طالب:
دٍ }تدخل  َل ما َ َعَلىَٰ َطَعاٍم َواح   [.61]البقرة: {َلن ناْصرب 

 ..........طالب:
 املقصود الصَّرب احملمود، هذا..

 ........طالب:
 ا هذا إَجاع؟أيضً 

 طالب:....
 ؟ماذا

 ..............طالب:
 ؟ماذا

 .............طالب:
–يت نعيُشها، اإلمام الشافعي هذا إذا كان يستحضر، إذا كان يستحضر فاَلستحضار مع املشاغل ال

، من أين لك؟ يعِن: اإلَجاعجاءه شخصر يقول له: من أين لك أن اجتماع الناس حجة  -رمحه هللا
ن اإلمام الشافعي إفقال: أمهلِن ثَلاًث، فأمهله ثَلاًث فصار يستعرض القرآن يف الليلة مرتي. وهبذا قالوا 

 ا.َيتم يف الليلة مرتي، قد يكون أخذوه من هذ
 .............طالب:

 .هو املعجم والفهارس موجودة
 ................طالب:
 ماذا؟

 ............طالب:
صحيح ميكن تنزَلا اآلن على اْلهاز. اإلمام الشافعي ملِّا نظر، واستعرض القرآن يف الليلة مرتي، ويف 

[ إَل آخر 115]النساء: {لراُسولَ َوَمن ُيَشاق ق  ا}آخر عرضة من الليلة الثالثة وقف على آية  النساء، 
ن نَي نُ َولِّ ه  َما تَ َوىلاَٰ }، اإلَجاعاآلية، هذه ُحجِّة على أو دليلر على حجية   .{َويَ تاب ْع َغرْيَ َسب يل  اْلُمْؤم 

يستحضر، َل سيما مع الشواغل فليس كل واحد يقرأ  - عليهرمحة هللا–فرح بذلك فرًحا شديًدا 
 أيش.. وما أدري  ورن اْلوالت رسالة، ءوالصوارف، وجا
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أقرأ، هل أَن ابلصفحة اليمىن أم اليسرى،  ماإذا حترك الباب نسيت  -وأَن واحد منهم–بعض النَّاس 
 القلوب ُشغ لت بغي َنفع، لو كان بنافع ما َيالف، لكن هللا املستعان.

الدقة يف العدد، ما  ا" كما ُجرِّ ب من عادة السلفوَل يلزم من كَلم اإلمام أمحد "يف تسعي موضعً 
 يلزم.

 .........طالب:
دٍ }حنتاج هل هي مما يدخل يف الباب، أو اشتقاقات املادة؟  لكن، نعم َ َعَلىَٰ َطَعاٍم َواح   {َلن ناْصرب 

 من العناية يف الدرس القادم. ا[ يدخل يف الباب؟ َل ما يدخل يف الباب، حنتاج مزيدً 61]البقرة:
 ............طالب:

 اإلمام أمحد يتحدث عن الصَّرب احملمود الذي جاءت به النصوص. َل َل َل،
 ، ذكرت قبل قليل...قال: أربع مواطن...كأحسن هللا إلي طالب:

 .نعم
 .........طالب:

عَلمات،  وضع .....، لكن هو ما يتأتَّى إَل عن طريق واحد، ابلنسبة يل أَن أخرجه كيفما أدري  
 مسلم، كتاب للعَلئي صغي، فيه أحاديث عالية عند اإلمام عوايلب وأتىالطَلب تنبه واحد منهم 

مسلم، وأعلى ما عنده الرابعيات، بينما البخاري عنده ثَلثيات، والرتمذي وابن ماجه عندهم 
ء ثَلثيات، والبقية ما عندهم، اإلمام أمحد ثَلمثائة وثَلث عشر، الثَلثيات، فإذا تنبه اإلنسان وجا

مثل اْلفظ ابلدرجة األوَل، والثمرة  هه األحاجي، على كل حال: ما فيابلعوايل عند مسلم ظهرت ل
املقصودة منه، الثمرة العظمى من هذا اْلفظ: التفقه، واْلرد اَلطَلعي على األمور اليت َل ميكن 

حفظها مع العناية ابملقروء، ووضع اإلشارات والعَلمات عند الرجوع إليها، ما يتسىن إَل بوضع 
 العناوين.

هذا نوع من أنواع الصَّرب، والصَّرب شأنه عظيم، وأُلفت فيه  من اإلَيان ابهلل الصارب على أقدار هللا.ابب  
 ؟ماذابن القيم كتابر أُساه. َلاملؤلفات، 

 ..............طالب:
 ع َدة؟أم ُعدَّة 
 ؟ماذا

 ............طالب:
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 ع َدة؟أم ُعدَّة 
 يضبط بعضهم كذا، وبعضهم يقول: ُعدَّة.ه ُوع دوا به؛ ألنع َدة الصابرين وخية الشاكرين، يعِن: ما 

 ........طالب:
 ؟نعم

 ...........طالب:
، ضبط هبذا وهذا، بعض النسخ عليها: ع َدة وهي: ما ُوع دوا به من الثواب العظيم، وبعض النسخ نعم

 عليها: ُعدَّة: أي: ما اسَتعدُّوا به من أجل  اْلصول على هذه اخَلصلة.
 ...........طالب:

 مادة الكتاب. 
 ..........طالب:

 ؟ماذا
 ...........طالب:

 : إعَلم املوقعي، وأعَلم املوقعي. أيهما أرجح؟كله، تكلم على اثني، مثل  ،َل
 .......طالب:

هو ُضب ط هبذا وهذا، وفيه إعَلم وإخبار للمفتي، بيان الفتوى، وشروط الفتوى، وشروط املفيت، وفيه 
من صحابته والتابعي ومن بعدهم؛ ألنه  -عليه الصَلة والسَلم–من املفتي، من لدنه ا أعَلم أيضً 

 ُضب ط هبذا وهذا.
 .........طالب:

 صرب؟ حتتاج إَلطيب، والصَلة ما 
 .............طالب:

ْ َعَلي َْها} لصاالة  َواْصَطرب   [.132]طه: {َوْأُمْر َأْهَلَك اب 
 ..............طالب:

واْلمد هلل املسلمون يصلون، ومن  ،-ُعرفًا–هو نوع من أنواع الصَّرب، وهو األشهر على كل حال: 
وأطر نفسه عليها َل جيد فيها مشقة، بل قد جيد فيها لذَّة؛ ألن الصَّرب على الطاعات  ،اعتاد الصَلة

طم نفسه عن إذا تعود عليه اإلنسان، فالصَّرب ما هو مثل األقدار املؤملة، والصَّرب عن املعاصي، إذا ف
 ...اجملموع ...هذه املعاصي، وسأل هللا اإلعانة على ذلك
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 طالب: واحد وتسعني.
 َل، يقول تسعة وستي وواحد وعشرين.  تسعي. 

 طالب:.......... 
 .ن، أظن أكثر هذهو ستة وعشر  ههذ

 طالب: أخشى أن يكون..........ليست معنا.
 .طالب:  ال هو ذكر األلفاظ

 ؟ك...ذكر ألفاظه، هل عند
 ............طالب:

 جيمعها.نعم 
 ..............طالب:

 نعم.
 ...........طالب:
 من آية هبذا املعىن؟  كم فيه
 .........طالب:

 ؟أم..أنت أنت من استقراء 
 طالب:............

 ما يصح هذا، ما يصلح. ،َل
 طالب:..............

 نعم.
 طالب:............

 نعم.
 طالب:..........

 لكن الكَلم.. ،استعجل، فالنهي عن مشاهبته أمرر ابلصَّرب اْلوتصاحب  نأل
 طالب: هذه مائة وثالثة.

 مائة وثَلثة.
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على كل حال: سواء أكثر أو أقل من كَلم اإلمام أمحد، ذكرَن يف مناسبات كثية أن املتقدمي َل 
رون من األعداد ما يكون فيه شيء  يذكيعنون ابألرقام بدقة، ليست عنايتهم التدقيق يف األرقام، أحياَنً 

 ذه املادة.من املبالغة بقدر ما ُيثُّ على ه
 .على كل حال: األمر سهل

َّللا  يَ ْهد  قَ ْلَبُه{ وقول هللا تعاىل: "  ."[11]التغابن:}َوَمْن يُ ْؤم ْن اب 
يَبٍة إ الا ِب  ْذن  اَّللا   َّللا   يُ ْؤم ن َوَمن ۚ  }َما َأَصاَب م ن مُّص  ألن الذي يقرأ هذا الشطر من اآلية  ؛{قَ ْلَبهُ  يَ ْهد   اب 

يَبةٍ َل يدرك املناسبة إَل بذكر أوَلا،  ؛ ألَنا حتتاج إَل صرب، وهي املطابقة للرتَجة. {}َما َأَصاَب م ن مُّص 
َّللا   يُ ْؤم ن َوَمن}الصَّرب على أقدار هللا،  ذ من مأخو  أظنه ، ابن القيم له كَلم حول اآلية{قَ ْلَبهُ  يَ ْهد   اب 

  ."الروح"
 ي يف تفسي ابن القيم..أاب حممد.. الكَلم الذ

يَبةٍ طالب:    .{}َما َأَصاَب م ن مُّص 
 .نعم

 اقرأ.
يَبٍة إ الا ِب  ْذن  اَّللا   وقال تعاىل: َّللا   يُ ْؤم ن َوَمن ۚ  }َما َأَصاَب م ن مُّص  قال غري واحٍد من السلف:  {قَ ْلَبهُ  يَ ْهد   اب 

صيبة فيعلم أهنا من عند هللا فريضى ويسلم، فهذه طمأنينة  إىل أحكام الصفات، هو العبد تصيبه امل
وموجباهتا، وآاثرها يف العامَل، وهي قْدر  زائد  على الطمأنينة مبجرد العلم هبا واعتقادها، وكذلك سائر 

نينة اإلَيان، الصفات وآاثرها ومتعلقاهتا: كالسمع، والبصر، والعلم، والرضا، والغضب، واحملبة، فهذه طمأ
فال يقدم على أمره إرادة وال  ،اونصحً  وأما طمأنينة اإلحسان: فهي الطمأنينة إىل أمره امتثااًل، وإخالًصا

بل إذا مرت به أنزهلا منزلة الوساوس  ،ساكن شبهة تعارض خربه وال شهوة تعارض أمرها فال يُ هوى وال تقليدً 
 -صلى هللا عليه وسلم– فهذا كما النيب ،ن أن جيدهااليت ألن خير من السماء إىل األرض أحب إليه م

صريح اإلَيان وعالمة هذه الطمأنينة أن يطمئن من قلق املعصية وانزعاجها إىل سكون التوبة وحالوهتا 
وهذا أمر ال يعرفه إال من  ،ويسهل عليه ذلك أبن يعلم أن اللذة واحلالوة والفرحة يف الظفر ابلتوبة ،وفرحتها

عاصي فللتوبة طمأنينة تقابل ما يف املعصية من االنزعاج والقلق ولو فتش امل ،ابشر قلبه آاثرمهاذاق األمرين و 
 .عن قلبه

 .العاصي العاصي
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وإمنا  ،املخاوف واالنزعاج والقلق واالضطراب هلوجد حشو  أحسن هللا إليك، ولو فتش العاصي عن قلبه
 ..يوارى عنه شهود ذلك

 ما معىن حشوه؟
 طالب: ما مأله.

 ا بداخله.م
وكذلك  ،ا يزيد على سكر اخلمرفإن لكل شهوة سكرً  ؛وإمنا يوارى عنه شهود ذلك سكر الغفلة والشهوة

 ،ال يفعله شارب اخلمر وهلذا ترى العاشق والغضبان يفعل ما ؛الغضب له سكر أعظم من سكر الشراب
وتعلق الروح حببه ، ذكره وحالوة ،وكذلك يطمئن من قلق الغفلة واإلعراض إىل سكون اإلقبال على هللا

، ولو أنصفت نفسها لرأهتا إذا فقدت ذلك يف غاية االنزعاج ،افال طمأنينة للروح بدون هذا أبدً  .ومعرفته
 .ما كان فيه فإذا كشف الغطاء تبني له حقيقةَ  ،ولكن يواريها السكر، واالضطراب ،والقلق

 حقيقُة.
 .ما كان فيه فإذا كشف الغطاء تبني له حقيقةُ أحسن هللا إليك، 

 انتهى؟
 مث قال: حذر هللا عباده من فتنة املال واألوالد واألزواج.

 ؟اْلاشية ما يفمن عدة الصابرين، 
 عَدة الصابرين.

يَبٍة إ الا ِب  ْذن  اَّللا   يعِن: بعلمه وتقديره َلذه املصيبة، فَل ُيدث يف ملك هللا شيء  {}َما َأَصاَب م ن مُّص 
َّللا   يُ ْؤم ن َوَمن}وكتابته، على من ُقدِّ رت عليه، وليس عن علمه وتقديره  يطمئن إَل أن ما يقدِّ ره هللا  {اب 

وأن هللا َل يقدر له إَل اخلي، ولو كانت يف ظاهرها فيها ضرر  ،للعبد هو خير له، يؤمن: يُرَزق الطمأنينة
ألمر املؤمن، إن أصابته  اعجبً »عليه، يف ماله، أو بدنه، أو ولده، لكنها خي. كما جاء يف اْلديث: 

َّللا   يُ ْؤم ن َوَمن} «ا لها له، وإن أصابته ضراء فصرب كان خيً سراء فشكر كان خيً  ، يراتح، {قَ ْلَبهُ  يَ ْهد   اب 
ا قلبه يف ، دائمً ا، قلبه مراتح، خبَلف من ضعف يقينه جتده منزعجً اولذلك جتد صاحب اليقي مراتحً 

لو  من بعيد إَل قصدتُّه. ملاذا؟ يقول: و  بي السن: ما رأيت حاداثً قلق، َمن ضُعف يقينه، يقول واحد ك
 أخشى أن يكون ولدي.  ،كنت يف غي بلدي

قلبه، حىت لو كان ولده؛ ألنه إن  هذا مىت يراتح؟! وذلك لضعف  اليقي، بينما صاحب اليقي مراتحر 
ر عليها، وكان ذلك خي له من عدمها. الرسول  -ة والسَلمعليه الصَل– صرب على هذه املصيبة ُأج 
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نه، ملا مات إبراهيم، فهل هذا ملا مات، ودمعت عينه، وحزن قلبه، ودمعت عي حزن على إبراهيم ولده
إن العي تدمع، والقلب ُيزن، وَل نقول إَل ما يرضي الرب، وإَن »ا ينايف الصَّرب على قدر هللا؟ َل، مم

ذا أكمل البشر، هذا امليزان الذي توزن به أعمال هذا أكمل البشر، ه، «لفراقك َي إبراهيم حملزونون
 .الناس

 طالب:...............
على كل حال: هذا َل ينايف الرضا، هذه املسألة من املضايق، كيف ُيزن قلبك وتدمع عينك وأنت 

 ويندر أن يوجد إَل من وفقه هللا ،-عليه الصَلة والسَلم–راض  عن هللا متام الرضا؟ هذا مقام َلئقر به 
من التضاد، لكن من استطاع أن يوفق بي املتضادات؟  ايوجد عند غيه؛ ألن فيه نوعً  -جلَّ وعَل–

ولذلك ملا حصل لبعض الزهَّاد أن مات ولده، ضحك، هل هذه  ،-عليه الصَلة والسَلم–الرسول 
 هي السُّنة أن يضحك؟

  طالب: ال.
البكاء، ملا َل يستطع أن يوفق بي هذا وهذا  َل، هذا خَلف السُّنة، لكن عجز أن يوفق بي الرضا وبي

 هو؟ -أظنه اْلنيد-ضحك. 
 طالب:......

 هو اْلنيد؟
 من هو؟

 طالب:...........
لكنه َل يدلُّ على التَّمام الذي حصل حملمد  ،حفظي أنه اْلنيد، املقصود أنه وإن دلَّ على رضا وصرب

 . -عليه الصَلة والسَلم– فيه خمالفة ملا جاء عن النب ،-عليه الصَلة والسَلم–
َا يُ َوىفا الصااب ُرونَ  َساب }إ منا  .[10 :]الزمر {َأْجَرُهْم ب َغرْي  ح 

 طالب:.............
يشمل، لكن تكفي الذنوب، تكفي الذنوب ابملصائب َل شك أنه على األقدار املؤملة، والصَلة   ،َل

كفارة وسائر األعمال، إذا صرب عليها واستقام عليها فيها تكفي للذنوب، تكفي للسيئات، 
 إخل. «، ورمضان إَل رمضان، والعمرة إَل العمرة..نوالصلوات اخلمس كفارات ملا بينه»
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 ِبفرده يكفِّ ر الذنوب، أو َل بد من الصَّرب على، هل حصول املصيبة مكفِّ َرة للذنوب، أو َل هل الصَّرب
: أن -كأن ابن حجر مييل إليه–بد من الصَّرب عليها؟ اْلمهور على أنه َل بد من الصَّرب، قال بعضهم 

 رر زائدر على ذلك.جمرد حصول املصيبة كفَّارة، وأجر الصَّرب قدرر زائد على ذلك، وأجر الصَّرب قدْ 
 طالب:...............

 ؟ماذا
 طالب:..............

 انتقام. :مصيبة هي، كفارة ملا حصل، ما يقال
 طالب:...........

 ؟ماذاوَل يقال 
 طالب: عقوبة.

ا [، فتكون كفارة مل30]الشورى: {فَب َما َكَسَبْت أَْيد يُكْم َويَ ْعُفو َعْن َكث ريٍ }قد تكون عقوبة على ذنب؛ 
 حصل من الذنب.

 ...-صلى هللا عليه وسلم–طالب: قوله 
 فَل سخط.

  طالب:.........
هو َل بد من الصَّرب، لكن هل جمرِّد حصول املصائب، وقد جاءت أحاديث تنص على أن املصائب  
ر على  كفَّارات، وَلذا انتزع ابن حجر منها أن جمرد حصول املصيبة كفارة، فإن صرب على ذلك ُأج 

 قدرر زائد على ذلك. الصَّرب 
 طالب:......

 ين؟أ
 طالب:..............

 هة منفكَّة، التكفي شيء والسخط شيء آخر.اْلعلى كَلمه 
 طالب:...........

 نعم.
 طالب:.............



 662 

َلبد من أن يعرف أن املصائب لبعض الناس ه بات، ه بات إَليَّة، ولبعض الناس ابتَلء وامتحان، 
 يبة لبعض الناس أنفع، ولبعض الناس العافية له أنفع، َلسيما إذا تسخط.والعافيُة أن املص

هو الرجل تصيبه املصيبة فيعلم أهنا من عند هللا -قاله كثي من السلف-: -يف تفسري اآلية– قال علقمة"
 .، حتصل له الطمأنينة إذا علم أَنا من عند هللا فرضي وسلم{قَ ْلَبهُ  يَ ْهد  } هذا معىن: "فريضى ويسلم

 طالب:............
يف القيامة يتمىنَّ من َل ُيَصب أن لو قرض ابملقاريض؛ ملا يرى من أجر  «ا يصب منهمن يرد هللا به خيً »

نيا، يواىف يوم القيامة وليس  لت له عقوبته، وحمِّ ص يف الدُّ الصابرين، وَل شك أن من اقرتف ذنًبا فعجِّ 
قيل له:  -ُنوا ابلتساهل يف العبارات والتنظي ابلواقعمن املشايخ الذين عُ –عليه ذنب، واحد ُسئ ل 

ملاذا املصائب على أهل اإلميان دون غي هم، وأشد الناس بَلًء األنبياء، مث الذين يلوَنم؟ قال: أنت لو 
ب، وعندك طالب مهذب ومؤدَّب، وفيه  دين، وعندك آخر شرير   ومؤذ  أنت مدرس وعندك طَلَّ

اب  مسألة  يف اَلمتحان، ما تتمىن أن أتيت هبذا الولد املؤدَّب وتضربه وضعيف الدِّ ين، وأخطآ يف جو 
 ي أنعصا عصوين، وتكمل له الدرجة عشان َيخذ الدرجة كاملة، والثاين ترتكه، ترتكه للتصحيح تبغ

صهم يف الدنيا، حىت يوافوا بدون  -جلَّ وعَل–يرسب. مثال عملي مقرِّ ب، فهؤَلء حملبة هللا َلم  ميحِّ 
 وغيهم من الفساق والكفار يوافون ِبعاصيهم. سيئات،

وملا ذكر بعضهم يف خرب  ما أدري عن ثبوته، أنه َل ميرض قط، قال: أخرجوه، أخرجوه من..، يعِن: ما 
 ا.أراد هللا به خيً 

قال:  -صلى هللا عليه وسلم–أن رسول هللا  -رضي هللا عنه–"يف صحيح مسلم، عن أيب هريرة قال:  
 اثنتان يعِن: خصلتان." «ناس مها هبم كفرثنتان يف الا»

يف الناس مها هبم كفر، كفر، الكفر، إذا أتى بغي "أل" حممول على الكفر األصغر الذي َل َيرج من 
ثنتان »هذا خمرج من امللة، أما  «بي العبد وبي الكفر ترك الصَلة»امللة، خبَلف ما إذا أتى ب "أل" 

ما قرَّر أهل العلم َل َُيرج من امللة، فيكون فيهم، فيه ما، أو فيمن هذا أنه ك «يف الناس مها هبم كفر
يقع منه هذا األمر، فيه كفر، وليس بكافر، كما يُقال: فيه نفاق وليس ِبنافق، كما يقال: فيه جاهلية 

 وليس جباهلي، وهذا املوضوع ذكرَنه يف مناسبات.
 طالب:.........

 ا من الكبائر.جدًّ 
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فيه خصلة أو شعبة من شعب اإلميان،  من «مها هبم كفر»اثنتان: خصلتان يف الناس،  «اثنتان يف الناس»
هل يقال مؤمن؟ قد توجد اخلصلة يف كافر، إذا ُوجد شعبة أو شعب من شعب اإلميان، قد َل يكون 

 ا، بل فيه إميان وهو كافر، وهذا فيه كفر وهو مسلم.مؤمنً 
ن يقال: فَلن ليس اببن لفَلن، أو يقال: نسب فَلن أبما نفيه، إ «سبمها هبم كفر: الطعن يف الن»

 وضيع، وإن َل ينفه عن أبيه. أو يطعن يف آابئه وأجداده طعن يف نسبه.
تبعث  -إذا َل تتب–النياحة على امليت: تقدِّم أن النائحة   ،«الطعن يف النسب، والنياحة على امليت»

النائحة: هي اليت ترفع صوَتا بَتعداد حماسن يوم القيامة وعليها سرابل من قط ران، ودرع من جرب. و 
امليت مع اْلزع وعدم الصَّرب، هذه َنئحة. خبَلف من يُعدد بعض احملاسن؛ ألنه يشكل هذا على بعض 

على أهل العلم، يعددون حماسنهم، فهل  -أصحاب الكتب–من يقرأ يف كتب الرتاجم، وثناء العلماء 
يف بعض القنوات احملافظة يعِن ما.. ليست  رأيناجل البشرى، هذا من النياحة؟ من الثناء والبشرى، عا

قنوات إابحية وَل قنوات إْلادية وَل..، بعض القنوات احملافظة َيتون بعاَل من العلماء، َيتون ِبجموعة 
يتحدثون عن واحد تلو اآلخر، ويعددون حماسنه. يعِن: هذا كأنه أقرب إَل ما يف كتب الرتاجم، أما 

وهي يف  ،ترفع صوَتا ابلبكاء والدعاء ابلويل والثَّبور ...ُتستأجر يف املآمت وقد تكون يفالنائحة اليت 
 أجرة، لكنها َنئحة، نسأل هللا العافية. تريدحقيقة أمرها كأَنا مبسوطة تضحك، 

يبت واتصفت هبذا الوصف وهي مصابة، َنئحة.  وكذلك من ُأص 
 -وهذا هو الكثي الغالب–والنياحة كما تكون يف النساء  "وهلما عن ابن مسعود" .والنِّ ياحُة على امليت

 تصدر من بعض الرجال.
يف البخاري ومسلم، اْلديث األول يف مسلم، والثاين "َلما" عن البخاري  "مسعود ابنوهلما عن " 

  ."«ليس منا من ضرب اخلدود، وشق اجليوب ودعا بدعوى اجلاهلية»ا: مسعود مرفوعً  ابنعن ومسلم، "
، ليس على طريقتنا وعلى سنَّتنا، واإلمام أمحد وجمموعة من السلف يرون أن اليس من: «اليس من»

وين ألنه أبلغ يف التـَّْنف ي والوعيد، فتفسيُه قد يكون فيه َت ؛ليس منا"يُبقى وَل يُفسَّر، يبقى كما ذُك ر "
 .رِّ كما جاءتالسلف أن يقول: مثل هذه مُترِّ كما جاءت. متُ  من شأن ه، وهذا ما مَحل بعض

 يعِن من اْلزع واملصيبة.  :«ليس منا من ضرب اخلدود»
 الشق: الفتحة اليت.. اْليب.. الفتحة اليت تدخل معها الرأس يف القميص.  «وشقَّ اْليوب»
ضرب اخلدود هذا واضح، لكن لو ضرب أي جزء من أجزاء البدن بسبب : «ودعا بدعوى اْلاهلية»

 هو ضرُب اخلدود. املصيبة حكم واحد، لكن الغالب
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 فضربه على خده، يدخل يف ا من حدوث هذه املصيبة، لو أخطأ ولده مثًَل جزعً : «ضرب اخلدود»
 هذا؟

 .«ليس منا»يدخل يف النهي عن ضرب الوجه، لكن ما يدخل يف هذا: 
يعِن سواء شق أوصله إَل اآلخر أو إَل النصف، املهم املقصود أنه على الطريقة : «وشق اْليوب»

بعة يف اْلاهلية يشقون اْليب هكذا، بسبب املصيبة، بسبب املصيبة، لكن لو جاء ولُده وقد لبس املتَّ 
 ثواًب فيه إسبال، فمن ابب التأديب والتعزير شقَّ جيبه، يدخل؟ ما يدخل.

دعوى اْلاهليَّة: ما ُيصُل منهم إذا مات َلم أحد، يدعو ابلويل والثبور:  «ودعا بدعوى اْلاهلية»
 ، واجبَله، َي من.. ُسعنا يف راثء بعض أهل الفضل والعلم:وامصيبتاه

بنفع  اليتامى واألرامل،  -رمحه هللا–من لليتامى؟ من لألرامل؟ من لكذا وكذا؟ هذا َل جيوز، وإن ُعر ف 
 ونفع احملتاجي، َلم رهبم الذي تكفِّل أبرزاقهم، فمثل هذا َل جيوز.

 ؟نعم
 طالب:..............

 ..نعم
 ....طالب:....

 ون؟ماذا يريد
 طالب:...........

 صار؟ماذا ، وبعد
 طالب:..........
 هي أم املساكي.

 طالب:..... اليتامى... قد ال يقصد به..
مت، يقول: من لليتامى؟ وهو ما ينكر أن هذا العاَل الذي  منَلم أحد إَل أنت َي  يقول: من َلم؟ ما

 لكن يقول: من َلم بعدك!ويرعى مساكي،  اتويف له حسنات، ويرعى أيتامً 
يف  اخلري عجل له العقوبة إذا أراد هللا بعبده»قال:  -صلى هللا عليه وسلم-وعن أنس أن رسول هللا "

 ."«الدنيا
 ن يوايف وليس عليه خطيئة. خبَلف الشق الثاين:أمن أجل 

 ما ابتَله ابملصائ ب. «بعبده الشر أمسك عنه هللا وإذا أراد» 
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جييء يوم القيامة وسيئاته كلها معه، ما كفِّ ر منها شيء.  ."«به يوم القيامة َت يوايفَ بذنبه حأمسك عنه »" 
 .«يوم القيامة » بذنبه «به حَت يوايفَ »

 طالب: السالم عليكم اي شيخ عقوبة هذا الذنب...
 . أم نعم

ِن: عوق ب به. ُكفِّ ر عنه، يع  ؛ُحدَّ به  عجِّل له العقوبة، لذلك من حصل منه ذنبر له حدِّ يف الدنيا، ف
كتب تنفع يف هذا الباب يف املصائب، ذكرَن منها كتاب ابن القيم   ه. فيسواء كان ابْلد أو ِبصيبة

ومنها "تسلية أهل املصائب" للمنبجي اْلنبلي، ومنها للسيوطي كتاب اُسه "برد  ،"عدة الصابرين"
ا جاء يف كتاب هللا وسنة نبيه األكباد عند فقد األوَلد" كل هذه تعي على الصَّرب، وأعظم من ذلك م

 . -عليه الصَلة والسَلم–
األول: موفورة حسناتُه، مغفورة  «بذنبه حَت يوايف به يوم القيامة وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه»

سيئاته، ِبا َنله من مصائب. والثاين: كوفئ على حسناته ِبا تنعم به يف هذه الدنيا، وُوفرت له سيئاته؛ 
 ُيكفِّ رها من املصائب.لعدم وجود ما 

ما زادت املصيبة قوَّة، كان كل" «إن عظم اجلزاء مع عظم البالء»: -صلى هللا عليه وسلم- النيبوقال "
وإن هللا تعاىل إذا أحب » .«إن عظم اجلزاء مع عظم البالء»تكفيها للذنوب ورفعها للدرجات أعظم 

إذا َل ُيبِّهم ما يبتليهم، مثل الشخص  ما خبَلف .«هموإن هللا تعاىل إذا أحب قوما ابتال» .«ا ابتالهمقومً 
 «ا ابتالهموإن هللا تعاىل إذا أحب قومً » نه ما مرض قط، هذه عَلمة على أن هللا َل ُيبهإالذي يقول: 

وهو أشرف اخللق وأكرم اخللق على هللا يوعك كما يوعك الرجَلن،   -عليه الصَلة والسَلم–الرسول 
، قال: إنك لتوعك كما يوعك الرجَلن منا، قال: -ليه الصَلة والسَلمع–كما جاء يف حديث مرضه 

 .«أجل»قال: ذلك أن لك أجرين؟ قال:  ،«أجل»
 طالب:...........

 ين؟أ
 طالب:.....

أو الثَلثة والعشرة، بعضهم يُبتلى أبمراض  شديدة جدًّا، ويُطال يف مرضه، ويعيش سني طويلة على 
لكن عنده أمور حتتاج إَل شدِّة يف مثل هذه األمراض لُيكفر عنه، عنده  هذا املرض، واآلَلم واألوجاع،

 .«ا ابتالهموإن هللا تعاىل إذا أحب قومً » أعمال سيئة كثية، أو ُيتاج إَل رفع درجات،
 رضي بقضاء هللا وصرب على قدره. -جلَّ وعَل–من هللا  «فمن رضي فله الرضا»"
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 ي ما رضي.لذا .«ومن سخط فله السخط»
 دَن مسألتان:فعن

األوَل: الصَّرب على املصيبة، والرضا ابلقدر ويتبعه الرضا ابملقدور، الصَّرب واجب بَل شك، الرضا 
 ابلقدر واجب، لكن الرضا ابملقدور مستحب عند أهل العلم، مستحب، َل جيب. 

 طالب:......
 َل، ما يلزم، َل..
 طالب:........

 َل َل، هذي عقوبة.
 ع، لكن أيمر ابلصالة والزكاة و...طالب: يعين شخص مبتد 

إن -به اخلي  اامليزان َل يغادر صغية وَل كبية إَل أحصاها، وإذا َل تكن بدعته مكفِّ َرة، فقد يكون مرادً 
 .-شاء هللا

حىت يوايف »اْلديثان أو اْلديث على اختَلف  بي أهل العلم يف مثل هذا التصرُّف، يف بعض النُّسخ 
فجعل اْلديثي حديثًا واحًدا، مها يف الرتمذي بنفس  «ن ع ظم اْلزاء مع عظم البَلءبه يوم القيامة، وإ

حسِّن اَلثني؟  أماإلسناد، الثاين بنفس إسناد األول، ولذلك قال: حسِّنه الرتمذي. حسِّن األخي، 
يثًا فهل يُعدُّ حد ،الرتمذي حسِّن اَلثني، وساقهما، ساق الثاين بنفس اإلسناد الذي ساقه به األول

 أو يُعدُّ حديثي؟، واحًدا
 طالب:...........

 ملاذا؟
 طالب:.... من الصحابة.
 عن واحد من الصحابة.

 طالب:......واحد من الصحابة.
 وإذا كان الصحاِب حدث به يف أكثر من مناسبة، حدِّث هبذا وحدِّث هبذا؟

 من قام رمضان إمياَنً »، «ذنبه غفر له ما تقدم من  واحتساابً من صام رمضان إمياَنً »عندك يف البخاري 
 « غفر له ما تقدم من ذنبه واحتساابً من قام ليلة القدر إمياَنً »، « غفر له ما تقدم من ذنبهواحتساابً 

أم نه حديث واحد : إالسَّند واحد يف األحاديث الثَلثة، والبخاري فرَّقها يف ثَلثة أبواب، هل نقول
 .أحاديث ثَلثة
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 طالب:..........
 ُوقف عليه جمموع، إذا ُوقف عليه جمموع يف موضع من املواضع؛ فهو حديث واحد.إَل إذا 

 طالب: .....يف مسلم أن..
 ين؟أ

 طالب:...
ليس من أهل اْلديث، هو ُمرقم  ...ما هو من األحاديث، ليس من أهل اْلديث، حممد  ...ترى 

 وُمفهرس، فهمت؟ 
وليس  اف بعض الرواة يف اآلخر يكون متاب عً واختل ،على كل حال: هم يرون أنه إذا احتد الصحاِب

 ، من هذه اْليثية أوتيت أنت. ابشاهد، وإذا اختلف الصحاِب صار شاهدً 
 "حسنه الرتمذي."

 فيه مسائل:"يقول: 
َّللا   يُ ْؤم ن َوَمن} "األوىل: تفسري آية التغابن   .{قَ ْلَبهُ  يَ ْهد   اب 
يَبةٍ }َما أَ بعد  "الثانية: أن هذا من اإلَيان ابهلل"  فالصَّرب من اإلميان. {يُ ْؤم ن َوَمن}قال:  {َصاَب م ن مُّص 
 وشدة الوعيد فيه، وأنه أطلق عليه لفظ كفر. "الثالثة: الطعن يف النسب"
 ."ودعا بدعوى اجلاهلية" «ليس منا»" قيل فيه: اجليوب الرابعة: شدة الوعيد فيمن ضرب اخلدود، وشقا "

 طالب:.......
 .نعم

 .«اخلري عجل له العقوبة إذا أراد هللا بعبده» "مة إرادة هللا بعبده اخلرياخلامسة: عال"
 .«بذنبه حَت يوايف به يوم القيامة وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه» ."إرادة هللا به الشرعالمة السادسة: "
 .«هللا تعاىل إذا أحب قوما ابتالهم أن» ."السابعة: عالمة حب هللا للعبد"
 .«ومن سخط فله السخط» ."مي السخطالثامنة: حتر "
 وهو رضا هللا عنه. ."التاسعة: ثواب الرضا ابلبالء"

 وصلى هللا على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه. ،وهللا أعلم
 

 طالب:......جنمع ما بني.. إذا حلِّت املصيبة ورضي وصرب .. جيمع ما بني تكفري الذنب وزايدة أجر.
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كانت املصيبة أعظم من الذنب،   ، إذاذا كان ذنبه أقل من املصيبةعلى خَلف بي أهل العلم، لكن إ
 قد يكفر، قد يرفع بذلك.

روحوا عند  ال ما نصرب... قالوا: طالب: األهل نسوا املفتاح أو هم يف التحفيظ.. ابب الصارب، اصربوا،
 اْليان.

 رضوان، هذه أفعالك ذي.  هذا أنت َي أاب
........ 

 رب.أنت ما ربيتهم على الصَّ 
 ؟اي شيخ هذاطالب: ومن يصرب على 

.......... 
 درس؟ هطالب: األسبوع القادم في

 األسبوع القادم كله ِبكة. ،َل
 نسيت املفتاح، وأان عند اجلريان. :طالب: تقول

 روح َلم عند اْليان، ما عليهم إن شاء هللا.
 طالب: يف جريان.

 ؟ماذا
 طالب:...........

 ك.ءي جالرد الذذا ااصرب أنت رد عليها ه
 طالب:......خوصمت..

 ؟ماذا
 طالب:....

 َل َل، جور السلطان، أو شدة املؤونة كلها مصائب.
 طالب:..........

 ُيصرب عليها.
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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

، حمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسـوله نبينـا محمـد وعلـى آلـه وأصـحابه أجمعـينال
 أما بعد:

في الدرس الماضي ُذكر النقل عن اإلمام أحمد أن الصبر ُذِكـر فـي القـرآن الكـريم فـي تسـعين موضـع ا، واجتهـد 
كيفيـة العـد، ومـنهم مـن زاد علـى التسـعين، ومـنهم  وا لنا من هذه اآلَّلت واختلفت األرقام، اختلفـتؤ اإلخوة وجا
 من نقص.

وذكـر المسـألة فـي النقـل عـن اإلمـام أحمـد، وأفـاض فيهـا،  ،ومعنا اليوم كتـاب أشـرنا إليـه فـي الـدرس الماضـي
ا ابن القيم إذا بحث شيئ ا وفَّاه.ففنسمع شيئ ا منه وإَّل   الكالم طويل جدًّ

م تتبعهـــا بدقـــة المواضـــع وباأللفـــاظ وجـــد أن الصـــبر ذ كـــر فـــي ســـبعة  الشـــيخ هيـــث -أحســـن هللا إليـــك-طالـــب: شـــيخ 
 وسبعين موضًعا.
 سبعة وسبعين.

 بدون تكرار اآليات، ومع التكرار أربعة وثمانين. نعمطالب: 
 أربعة وثمانين.

 نعم هذا بدقة وباأللفاظ.طالب: 
 يعني هو مسك المصحف وتتبع اآليات. 

 طالب:........
 ؟  ماذا

 الفارس. طالب: المعجم
 المعجم الفارس يعني ما هو محمد فؤاد عبد الباقي الذي جمعه.

 طالب: لكن في المعجم الفارس أكثر من مائة.
–أيها اإلخوان كون اإلنسان يستخرج ويصل إلى ما ُيريد بنفسه هـذا هـو أسـاس ثبـات العلـم، اإلمـام الشـافعي 

 [115النسـاء: ]{ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ } ويسـتدل بآيـة النسـاء: ،ن اإلجماع ُحجـةيقرر أ -رحمه هللا
متوعـٌد عليـه  [115النساء: ]{چ   چ   چ }يستدل بهذه اآلية على أن مخالفة المؤمنين مخالفة جميع المسلمين

ـة مـن هـذا،  ، وتبحـث فـي كتبـه مـا تجـد شـيئ اوتبحـث فـي )األم( ،وتبحـث فـي )الرسـالة( ،يعني أن اإلجمـاع ُحجَّ
ذي جمعـه البيهقـي قـال: في )أحكام القرآن( لإلمام الشـافعي الـ ،ي المظنة ما فيها شيءحتى )الرسالة( التي ه

ـة يعنـي: إجمـاع؟ مـا أجابـه الشـافعي جاء أعرابيٌّ  ، فقال: من أين لك يـا محمـد بـن إدريـس أن قـول العامـة ُحجَّ
ن مـرتين، ومـن هنـا الثالث، وفي كـل ليلـٍة يسـتعرض القـرآ يقال: أعطني فرصة ثالث ليال، تفرغ في هذه الليال

ا أو غير مطرد؛ ألن في هذه القصة مذكور هذا، وقد  قيل: إن الشافعي يختم في الليلة مرتين، وقد يكون مطرد 
 يكون الختم غير اَّلستعراض، القراءة والنطق بالحروف المرتب عليه الثواب قد يختلف عن مجرد اَّلستعراض.
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ة النسـاء، فلمَّـا جـاءه األعرابـي بعـد الموعـد المحـدد ذكـر لـه المقصود أنه في آخر الليلة الثالثـة وقـف علـى آيـ
 ذلك، واستسلم قال: صحيح.

فكون طالب العلم يمسك المصحف ويرى كم ُذكر الصبر، كم ُذكـر كـذا، كـم ُذكـر... يريـد حتـى غيـر الصـبر مـن 
وهل جميعه ذم أو فيه مـا الكلمات المرغَّب فيها أو المحذَّر منها أو...مثال  الترف ما ورد في القرآن عن الترف 

ــوان  ــم يضــع عن ــب العل ــأتي مــا ُيســمى بالتفســير الموضــوعي، طال ــا ي ــم، وهن ــب العل ُيشــعر بمــدح؟ احتاجــه طال
 اموضـوعيًّ  اهـذا يسـمونه تفسـير   ،اإلخالص مثال ، وينظر في القرآن في جميع ما ورد في القرآن حول اإلخـالص

ي يسمونه، وُقل مثل هذا فـي التوبـة، تفسير الموضوعي الذدها هذا الإذا ُجمعت اآليات وُتكلِ م عليها، وُبيِ ن فوائ
في اإلنابة، في بقية الخصال التي ينبغي أن...التقوى كم ُذكـرت فـي القـرآن؟ وكـم فـي تصـاريف الكلمـة؟ وغيـر 

 ذلك من الموضوعات التي تهم طالب العلم.
نســان يصــل إلــى العلــم بنفســه، وهــذا مــا هــو ، لكــن كـون اإل اكثيــر   اابـن القــيم جمــع فــي )مــدارج الســالكين( جمع ــ

وَّل غيـره إَّل فـي  ييعني المصحف بـين أيـدينا، أنـا َّل أريـد أنـا أن يسـتعين طالـب العلـم بـالمعجم الفارسـ ،صعب
 مواضع الضرورة في مثل درس، المدرس يقول لك: امسك المصحف وعد لنا؟! ما ُيمكن.

 طيب كعادته. كالم -رحمة هللا عليه–على كل حال كالم ابن القيم 
بســم هللا الـــرحمن الـــرحيم، الحمـــد هلل رب العلمـــين، وصـــلى هللا وســـلم وبـــارك علـــى نبينـــا محمـــد  وعلـــى آلـــه وصـــحبه 

 أجمعين.
 في )عدة الصابرين(. -رحمه هللا تعالى–قال اإلمام ابن القيم 

 مجرور.
 طالب: في عدة ؟

 . نعم
  "في )عدة  الصابرين(".

سـخ تضـبطه بـالتخفيف )عـدة الصـابرين( يعنـي: مـا وعـدهم هللا بـه، وفـي بعضـها بالنسبة للعنوان كثيـر مـن النُّ 
ة( ما ُيستعد بـه وُيتأهـب بـه مـن أجـل   معـانٍ  ،وهـذا مـا ٍ  تربيـة الـنفس علـى الصـبر، وهـذا مـا ٍ بالتشديد )ُعدَّ

ذا صـحيح وقعين( و)أعالم الموقعين( قلنا: إن هـما لذلك في درٍس مضى بإيش؟ )إعالم الرنصحيحة كلها، ونظَّ 
وهذاك صحيح، ولكن الكسر هو األولى؛ ألن أكثر ما في الكتاب يخدمه ويشهد له، أمـا أعـالم فهـو ذكـر أعـالم 

ثم من تولى وأفتى الناس من الصحابة، ثم التـابعين ومـن  -عليه الصالة والسالم–المفتيين بداية  من الرسول 
 .د له في الكتابذاك كله له ما يشهبعدهم، فهم أعالم سواٌء قلنا بهذا أو 

 "قال: في )عدة  الصابرين وذخيرة الشاكرين(: الباب الخامس عشر"
 مبني على فتح الجزئين.

 طالب: نعم.
 الَخامس عشر. نعم
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 هللا ذكــر: أحمــد اإلمــام قــال، العزيــز الكتــاب نصــوص مــن الصــبر فــي ورد مــا ذكــر فــي :البــاب الخــامس عشــر"
 :أنواع عدة يوه الصبر فيها سيق التي األنواع نذكر ونحن ا. انتهى،موضعً  تسعين في القرآن في الصبر
 .[48الطور:]{ی   جئ   حئ}وقوله:  ،[127النحل:]{وئ   ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ}: كقوله به األمر :أحدها

ـــــــه يضـــــــاده عمـــــــا يالنهـــــــ الثـــــــاني: ـــــــه:  ،[35األحقـــــــاف:]{ۇئ   ۆئ   ۆئۈئ }: كقول آل ]{ھ   ھ   ھ   ے }وقول
 ."[139عمران:
 ؟أدختها في العدد أم َّلأنت  [35األحقاف:]{ۇئ   ۆئ   ۆئۈئ } عبد الرحمن نسأل أبا

 طالب:.......
 نعم.

 .به المأمور الصبر ضادي   نهإف ،عنه يهن   ما فكل وبالجملة [48القلم:]{ڍ   ڍ   ڌ   ڌ } "وقوله:
   ."كقوله به الفالح تعليق :الثالث

 طالب:.......
 تصحيف تسعين وسبعين وارد.، هو التصحيف وارد

 .......طالب:
 .نعم

 طالب:.......
 المانع؟ ماأحمد يحتمل التصحيف يمكن سبعين  مَّل، وحتى كالم اإلما

 طالب:.......
 ن؟السبعو

 طالب: التسعين.
فة إذا كـان الواقـع َّل يشـهد لهـا؟ والتسع ن موروثة وواردة عن اإلمام أحمد، لكن ما الذي يمنع أن تكون ُمصـحَّ

ا قـد ي مورد أو في سياق الحث على الشيء أو التحذير منـه ويـذكرون أرقام ـعلم ا بأن األئمة حينما يذكرون ف
 .َّل تكون دقيقة كعادتهم

آل ]{ۆئ   ۆئ ائ   ائ   ەئ   ەئ   وئ   وئ   ۇئ   ۇئ} :كقولـــه بـــه الفـــالح تعليـــق :الثالـــث"
 .األمور هذه بمجموع الفالح فعلق [200عمران:

 ،[54القصـص:]{ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ } :كقولـه غيـره على الصابر أجر مضاعفة عن اإلخبار :الرابع
ــر:]{ىث   يث   حج   مج   جح   مح } وقولــه:  ،الصــبر إال ثوابــه يعــرف عمــل   كــل :القاســم بــن ســليمان قــال [10الز م 

 ".المنهمر كالماء :قال [10الز م ر:]{ىث   يث   حج   مج   جح   مح }: تعالى هللا قال
كـل عمـل ابـن آدم لـه إال »فس جاء قوله في الحـديث القدسـي: ولذا لمَّا كان الصيام يحتاج إلى صبر وجهاد للن

 نعم. «الصوم فإنه لي وأنا أجزي به



 673 

چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇڇ   }: تعالى هللا قال ،وباليقين به الدين في اإلمامة تعليق :الخامس"

 .الدين في اإلمامة نالت   واليقين فبالصبر [24السجدة:]{ڍ   ڍ   ڌ
ــ أبــو قــال كمــا [153البقــرة:]{ېئ   ېئ   ىئ   ىئ }: تعــالى قــال :لهــم ســبحانه هللا يــةبمع ظفــرهم :الســادس  فــاز ي:عل

 .معيته هللا من نالوا ألنهم ؛الدارين بعز الصابرون 
 ،إيـاهم وهدايتـه ،لهـم ورحمتـه ،علـيهم منـه الصـالة يوهـ لغيـرهم يجمعهـا لـم أمور ثالثة للصابرين جمع نهأ :السابع
ڃ   چ   چ   چ   چ   *   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ    ڦ   * ڤ   ڤ } :تعـــــــــــــالى قـــــــــــــال

 مـا :فقـال ،نالتـه مصـيبة علـى ي ز ع ـ وقـد :السـلف عضبوقال  [157-155]البقرة:{ڇڇ   ڇ   ڇ   ڍ   
 .عليها وما الدنيا من خير   منها خصلة   كل خصال ثال  الصبر على هللا يوعدن وقد أصبر ال يل

 {ۓ   ۓ   ڭڭ } :فقــــــال ،بــــــه باالســــــتعانة وأمـــــر ،وعــــــدةً  عنواًنــــــا الصــــــبر جعـــــل ســــــبحانه أنــــــه :الثـــــامن
 ."[45]البقرة:

لكن هنا شيء ينبغي أن نتنبه له هذا الذي ُأصـيب وصـبر ونظـر إلـى األمـور الثالثـة المـذكورة فـي آيـة البقـرة، 
مـثال  وصـبر لينـال هل تستقيم حاله هذه مع تفريطه فـي الواجبـات وارتكـاب المنكـرات؟ َّل، إنـه إذا ُأصـيب بولـده 

هذه األمور الثالثة، ثم ارتكب من المعاصي والجرائم ما ينقض هذه األمـور، مـا فائـدة الصـبر؟ قلـت لواحـد مـن 
 هللا–باب المداعبة: تعرف ثـواب الصـبر، وثـواب فقـد الولـد وكـذا وكـذا مـن بـاب المداعبـة والمسـألة كلهـا يعنـي 

ـ ما ودك تـؤجر أجـر ا -يعفو ويسامح : كـل شـيء إَّل األوَّلد أبـواب األجـر ؟ قـال لـيواحـٍد مـن أوَّلدكبفقـد  اعظيم 
نفس علـى فعـل الخيـرات، وتـرك المنكـرات، ثـم الـيعنـي أطـر  ،كثيرة، واألوَّلد يبقون، المسألة مسألة تربيـة نفـس

حتسـب وخـالص أنسـى الولـد وأنـا مـا... أالواحد يتطاول إلى هذه المنازل التي ليست لكـل أحـد، يقـول: أصـبر و 
 .ي يرتكب المحرمات ويترك الواجباتُيعان على الصبر أصال  الذهذا َّل 

 طالب:.......
 في كل األبواب، نعم. وكذا  َّلبد ألن المسألة ما تأتي بيوم وليلة

 [45]البقـرة: {ۓ   ۓ   ڭڭ } :فقـال ،به باالستعانة وأمر ،وعدةً  عنواًنا الصبر جعل سبحانه أنه :الثامن"
 .له عون  ال له صبر ال فمن

ڃچ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    } :تعــــالى فقــــال ،والتقــــوى  بالصــــبر النصــــر علــــق ســــبحانه أنــــه :لتاســــعا

: -صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم –النبـــــي قـــــال ولهـــــذا [125]آل عمـــــران: {ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ
 .«الصبر مع النصر أن واعلم»

 نــة  ج  ب ذلــك مــن العبــد اســتجن افمــ ،ومكــره لعــدوا كيــد مــن عظيمــةً  نــةً ج   والتقــوى  الصــبر جعــل ســبحانه أنــه :العاشــر
 .[120]آل عمران: {ى   ائ   ائ   ەئ   ەئ   وئ   وئۇئ  } :تعالى قالف ،منها أعظم

ڳ   ڳ   } تعــالى: قــال كمــا ،بصــبرهم الجنــة فــي علــيهم ســلمت   مالئكتــه أن أخبــر ســبحانه نــهأ :عشــر الحــادي

 .[24-23:الرعد] {ں   ں   ڻ   ڻڻ   ڻ   ۀ   ۀ* ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   
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 صـبرهم أن كيـدو الت غايـة امؤكـدً  اقسـمً  أقسـم ثـم ،بـه بمثـل مـا عوقبـوا يعـاقبوا أن لهـم أباح سبحانه نهأ :عشر يالثان
 فتأمــل [126]النحــل: {ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ېى   ى   ائ   ائ   ەئ   ەئ } :فقــال ،لهــم خيــر  
 .الجواب في يالت بالالم ثم ،بعده بالالم ثم ،بالواو عليه المدلول بالقسم التأكيد هذا

ۆ   ۆ   ۈ   ۈ    } :فقـال ،الصـالح والعمـل الصبر على الكبير واألجر المغفرة رتب سبحانه نهأ :عشر الثالث

 باليـأس الموصـوف المـذموم اإلنسـان نـوع من هللا ثنية وهؤالء [11]هود: {ٴۇ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ 
 ال كمــا ،الصــالح والعمــل بالصــبر اال الــذم هــذا مــن خــالص وال ،النعمــة عنــد والفخــر والفــرح ،المصــيبة عنــد والكفــر

 .بهما الإ الكبير واألجر المغفرة نالت  
 نماإ يالت األمور من عليه عزمي   مما ي:أ األمور عزم من المصائب على الصبر جعل سبحانه نهأ :عشر الرابع

ې    } :البنه لقمان وقال ،[43ورى:]الش {ىئ   ی   ی   ی   ی   جئ ىئ   ىئ} فقال ،أشرفهاو  هاجل  أ   على عزمي  

 .[17]لقمان: {ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ   ۈئ   ۈئ   ى   ى   ائ   ائ   ەئ   ەئ   وئ   وئ
 ،الحســنى الكلمــة يوهــ لهــم ســبقت يالتــ كلمتــه يوهــ ،والظفــر بالنصــر المــؤمنين وعــد ســبحانه نــهأ :عشــر الخــامس

 .[137]األعراف:{ې   ى   ى   ائۉ   ۉ   ې   ې   ې   } :تعالى فقال ،بالصبر نالهم نماإ أنه وأخبر
ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   } تعــالى: فقـال ،ألهلـه وجعلهـا بالصـبر محبتـه علـق سـبحانه أنـه :عشـر السـادس

 .[146]آل عمران: {ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ٴۇ   ۋ   ۋۅ   ۅ   ۉ   ۉ
 ســـورة فـــي :كتابـــه مـــن موضـــعين فـــي ون الصـــابر  الإ لقاهـــاي   ال نـــهأ الخيـــر خصـــال عـــن أخبـــر نـــهأ :عشـــر الســـابع

ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   } أوتـــى مـــا مثـــل تمنـــوا للـــذين ا:قـــالو  العلـــم أوتـــوا الـــذين نأو  ،قـــارون  قصـــة فـــي القصـــص

 يــدفع أن العبــد أمــر حيــث ،الســجدة حــم ســورة وفــي ،[80]القصــص: {ک   ک   ک   گ   گ   گ   گ
ڱ   ں   ں   ڻ   } :قــال ثــم ،قريــب حبيــب كأنــه اوة  عــد وبينــه بينــه الــذى صــار ذلــك فعــل فــإذا ،أحســن يهــ يبــالت

ل ت: {ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ  . [35]ف ص  
ھ   ھ   } :تعـالى فقـال ،الشـكور الصـابر بهـا ويـتعظ بآياتـه ينتفـع إنمـا أنـه أخبـر سـبحانه أنـه :عشـر الثامن

ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆۈ   ۈ   ٴۇ   ۋ   ۋ   ۅ   

 .[5]إبراهيم:   {ۉ  ۅ 
چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک  } :لقمـان فـي تعـالى وقال

  ."[31]لقمان: {
 طويل كثير؟
 طالب: ال.

، [19]ســــبأ: {ں   ں   ڻ   ڻ   ڻڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ } :ســــبأ قصــــة فــــي تعــــالى وقــــال"
ــــــــال ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ    پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ* ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ    ٱ   } :تعــــــــالى وق
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 الصــبر أهــل بهــا ينتفــع نمــاإ الــرب آيــات أن علــى تــدل القــرآن فــي مواضــع أربــع فهــذه [33-32الشــورى:] {ٹ   
 .والشكر
 ."صبره على الثناء بأحسن أيوب عبده على أثنى أنه :عشر التاسع

ولديـه عجلـة،  ،رات الدنيا واآلخرة إنما ُتنال وتحصل بالصـبر، اآلن طالـب العلـم الـذي َّل يصـبرالخيرات كلها خي
ا علـى مـا يقولـون، مـا يسـتفيد وَّل ُيفيـد،  وإذا أراد أن يبحث مسألة ما صـبر علـى المراجـع وسـلق المسـألة سـلق 

وَّل َجلـد علـى مزاولـة  لكن إن صبر وراجـع وتأكـد وتحقـق وحقـق يسـتفيد وُيفيـد؛ ألن بعـض النـاس مـا لـه ظهـر
ناة الكتب، وبحـث المسـائل، وسـهر الليـل إذا لـم يكـن مثـل هـذا فلـن يحصـل علـى علـم، وُقـل مثـل هـذا فـي اوُمع

ل شيئ  جميع األمور، صاحب المحل التجاري إذا جاء المحل، ثم ما صبر وأغلق الدكان ومشى ما   .   احصَّ
 {ٿ   ٿ   ٹٹ   ٹ   ٹڤ   ڤ   ڤ  } :فقـــال ،صـــبره علـــى ءالثنـــا بأحســـن أيـــوب عبـــده علـــى أثنـــى أنـــه :عشـــر التاســـع"

 فإنــه يصــبر لــم مــن أن علــى يــدل وهــذا ا،صــابرً  وجــده بكونــه [44]ص: {ٹ   ٹڤ    }قولــه:  عليــه فــأطلق [44]ص:
 ".العبد بئس

ين»لكن هل يلزم من انتفاء النقيض انتفاء ما يتعلق به؟  يتفقـه أراد  الـذي َّل «م ن ي رد هللا به خيًرا ي فقهه فـي الـد  
 هللا به شرًّا؟ 

 .نعم
 طالب:.......

 ؟ماذا
 طالب:.......

َمن لم يتفقه في الدين، َمن لم ُيفقهه هللا في الدين هـل أراد هللا بـه شـرًّا؛ ألن َمـن ُيفقهـه فـي الـدين أراد هللا بـه 
 خير ا؟ 
 .نعم

 طالب: ال يلزم.
لم يؤته شيئ ا من العلم، وهـذا موجـود، فـأنفق مـن أموالـه لو قلنا: شخص عامي َّل يقرأ وَّل يكتب آتاه هللا ماَّل  و 

ا هلل   هل نقول: هذا أراد هللا به شرًّا؟    -جلَّ وعال-في جميع وجوه الخير مخلص 
 طالب:.......

 نعم.
نه يلـزم أن يكـون بـئس العبـد؟ يعنـي إذا الوصـف علـى درجـة إهل نقول:  [44]ص: {ٹ   ٹڤ    }إذا انتفى قوله: 
  ي ما يصل إلى هذه الدرجة؟طيب الذ [44]ص: {ٹ   ٹڤ    }صبر استحقها أيوب، فقيل له: من درجات ال

 طالب: يكون أقل.
 لكن ما ُيقال: بئس.

 طالب:.......
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 لكن العامي الذي َّل يقرأ وَّل يكتب عنده أدنى قدر من العلم؟
 طالب:.......

 ما تعلم.
 طالب:.......

ايجهل هذا، يجهلها إَّل بفعله لها، يفعل يفـرق بـين واجـب، وبـين شـرط، وبـين ُسـنَّة،  أن لكـن َّل يعـرف ،ها تقليد 
 وبين ما يبطل الصالة وما َّل ُيبطلها.

 طالب:.......
 ؟الكن هل أراد به شرًّ 

 طالب:.......
 .نعم

 طالب:.......
 دل على...كالم ابن القيم أشار إلى هذا، ف فهل تحل محلها بئس؟ ألن أريد أن أقرر أنه إذا انتفت نعم، أنا
  ."العبد بئس فإنه يصبر لم من أن على يدل وهذا"

 طالب:.......
 ؟ماذا

 طالب:.......
 تقدم هذا.

 .إذا ابت لي فلم يصبر طالب:
إذا ابُتلــي فلــم يصــبر، فــرق بــين أن يصــبر الدرجــة التــي وصــلها أيــوب وبــين أن يجــزع، ويضــرب الخــد، ويشــق 

 س، لكن من لم يصبر ولم يصل إلى هذا الحد؟الجيب، ويدعو بدعوى الجاهلية هذا َّل شك بئ
 طالب:.......

 .نعم
 طالب:.......
نعـم، مـن  -عليه السالم–في درجٍة ُعليا من الصبر التي هي درجة أيوب  [44]ص: {ٹ   ٹڤ    }َّل، هو السياق 

 نزل عنها فيحل محلها بئس؟
 طالب: السياق.

 السياق، وابن القيم جاء بضدها، نعم كمِ ل.
 أنـه علـى يدل وهذا ،والصبر الحق أهل من يكن لم من كل على اعام   احكمً  بالخسران حكم سبحانه نهأ ن العشرو "

پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   * ٻ   ٻ   ٻ   پ    * ٱ } :تعـــالى فقـــال ،ســـواهم رابـــح ال
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 كمالـه بـدالع أن وذلـك ،لوسـعتهم اآليـة هـذه فـي كلهـم النـاس فكـر لـو ي:الشافع قال [3-1العصر:] {ٺ   ٺ 
 ."الصالح والعمل اإليمان وهما ،العمل وقوة العلم قوة :قوتيه تكميل في

  هل ُيطابق ما ُذكر هنا؟ ما نقله اإلمام المجدد في األصول الثالثة عن الشافعي
 طالب:.......

 .نعم
 طالب:.......

 يقول؟ماذا 
 طالب:.......

 لكفته.
 طالب:.......

 .نعم
 طالب:.......

 .يسوق من حفظه بالمعنى هو جاء بالمعنى؛ ألنه
 طالب:.......

 فيه؟ ماذا
 طالب:.......

 .ن كالم الشافعي إَّل في هذه القصةَّل..َّل فكرتهم هم، بدليل اإلجماع ما وِجد ُمخرَّج م
 أخيـةو  ،بالصـبر يوالتواصـ بـالحق يالتواص وهو ،غيره تكميل إلى محتاج   فهو ،نفسه تكميل إلى محتاج   هو وكما"

 .الصبر هو نماإ عليه يقوم الذى وساقه وقاعدته ذلك
 الخصـلتان هاتـان بهـم قامـت الـذين والرحمـة الصـبر أهـل بـأنهم الميمنـة أهـل خـص   سـبحانه أنه :والعشرون  يالحاد

 {ائ   ائ   ەئ* ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ې   ى   } :تعـــــــــــالى فقـــــــــــال ،غيـــــــــــرهم بهمـــــــــــا ووصـــــــــــوا
 أقسـام أربعـة ليهمـاإ بالنسـبة والنـاس ،الوصـفان هـذان بـه قـام فمـن ،الميمنـة ألصـحاب حصـر   وهذا [18-17البلد:]

 وهـو :الرابـع القسـم ويليـه ،عنـده رحمة وال صبر   له من ويليه ،رحمة وال له صبر ال من وشرهم قساماأل خير هؤالء
 .له صبر ال ولكن ،ورقة رحمة   له من
ۓ   ۓ    } :كقولـه بالصالة فقرنه ،كلها اإليمان ومقامات ماإلسال بأركان الصبر قرن  أنه :والعشرون  يالثان

 {ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ٴۇ } تعـــــــالى: كقولـــــــه اعموًمـــــــ الصـــــــالحة باألعمـــــــال وقرنـــــــه ،[45]البقـــــــرة: {ڭڭ
 } :كقولــه الشـكر قـرين وجعلــه ،[90]يوسـف: {ڳ   ڱ   ڱ   ڱ } تعـالى: كقولـه التقــوى  قـرين وجعلـه ،[11]هـود:

 {ڀ   ٺ   ٺ   ٺ  } :كقولـه الحق قرين وجعله ،[5]إبراهيم: {ۈ   ٴۇ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ
 اليقـــين قـــرين وجعلـــه ،[17البلـــد:] {ې   ې   ې   ى   } تعـــالى: كقولـــه الرحمـــة قـــرين وجعلـــه ،[3العصـــر:]

ہ   ھ   ھ    } الصــــدق قــــرين وجعلــــه ،[24]الســــجدة: {ڇ   ڇڇ   ڍ   ڍ   ڌ } :كقولــــه
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 اشــرفً  ذلــك بعــض هويكفيــ ،جزائــه ونصــره وحســن وعونــه يتــهومع محبتــه ســبب وجعلــه ،[35]األحــزاب: {ھ
 ".أعلم وهللا ،وفضالً 

 
ر منـه الصـبر وأنـه ال يـتم لـه  ،هذا يقول: أشكلت علي المسألة التي ذ كرت آنًفا مـن كـون فاعـل المعصـية ال ي تصـو 

ان عاصــًيا، وشــارب األجــر علــى ذلــك الصــبر مــع أن الجهــة م نفكــة، وهــذه عبــادة  قلبيــة قــد تقــوم بقلــب العبــد ولــو كــ
لد على عهد النبي  ال أعلمـه إال أنـه »: -عليـه الصـالة والسـالم–وقال عنه  -صلى هللا عليه وسلم–الخمر الذي ج 

فـي وجـوه  أخـرى متورًعـا عنهـا كمـن شـهوته للمـال وهـو أورع النـاس فـي بـاب  اعاصـيً قـد يكـون  ،«يحب هللا ورسوله
 النساء ونحو ذلك.

ـنَّة يقـررون أنـه يجـوز يعني هو العكس كثير، وال مـؤمن قـد ُيوصـف بوصـف مـن أوصـاف المنـافقين، وأهـل السُّ
 اجتماع ذلك في قلب المؤمن.

قد يدخل المسـجد وُيصـلي ويسـقط عنـه الطلـب للصـالة، ثـم قـد  ،َّل شك أن الجهة في الحال في الظرف منفكة 
ذلك، نقـول: لـه أجـر صـالته  يخرج ويزني، ما نقول: بطلت صالته أو صالته ما هي صحيحة ورياء وما أشبه

 وعليه وزر زناه.
ۉ   ې   }لكن هل أثر الصالة بان عليـه وقـد زنـا بعـدها، هـل أثـرت فيـه الصـالة التـي مـن أجلهـا ُشـرعت 

ن عبــادة الفاســق باطلــة، لكــن إمــا أحــد يقــول:  ،َّل نبطــل صــالته [45]العنكبــوت: {ې   ې   ې   ىى   
قبول من األعمـال الصـالحة أو عدمـه مـن األعمـال الفاسـدة؛ ولـذلك المقصود أن هناك دَّلَّلت وعالمات على ال

الدليل على قبول الصيام بعد رمضان؟ استمرار العبد  مايقولون في عالمة قبول الصيام: ُينظر في حاله بعده، 
ل محرمات، أما أن مجرد ما ُيفطر يرجـع إلـى حالتـه األولـى قبـالمنكرات و العن  هعلى الخير وفعل الخير وابتعاد

ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   }ن الصـيام أدى التـي مـن أجلهـا ُشـِرع إرمضان مـن أنـواع الفـواحش والمنكـرات، ونقـول: 

ۉ   ې   ې   }يــن التقــوى؟ أ [183]البقــرة: {ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ

 .[45]العنكبوت: {ىى    ې   ې   
وقـد يكـون هنـاك عمـل  ،ه يصـبر وُيوفـق للصـبروَّل أحـد يمنـع أنـ ،إشـكال هفكونه يصبر في هذه اللحظة مـا فيـ

وإن »صــالح ســابق ُيوفــق للصــبر مــن أجلــه، وحيــاة المســلم مــا هــي علــى وتيــرٍة واحــدة؛ ولــذلك الحــديث العظــيم 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، فيسبق عليه الكتـاب، حتـى مـا يكـون بينـه وبينهـا إال ذراع، فيعمـل بعمـل أهـل النـار 

عماله عمل أهل الجنة هناك ما هي صـحيحة؟ صـحيحة، لكـن جـاء بمـا ينقضـها، كمـا هل نقول: إن أ «فيدخلها
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتـى مـا يكـون بينـه وبينهـا إال ذراع، فيسـبق عليـه الكتـاب، »أن أعماله الباطلة 

  ،تـي أختـيقلـوب بـين أصـبعين مـن أصـابع الـرحمن، لكـن الحسـنة تقـول: أخال «فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها
والسيئة كذلك، فمن عالمة قبول العمل الصالح قبـول هـذا الصـبر الـذي ُترتـب اآلثـار الثالثـة المـذكورة فـي آيـة 
البقـرة عالمتــه أن ُيوفــق لألعمـال الصــالحة، ولــيس معنـى أنــه يصــبر فـي أحلــك المواقــف مـات ولــده فجــأة بــين 

ُخلقـه، وفـي ِبـره وفـي كـذا وكـذا وكـذا، ثـم يصـبر يديه، وافترض أن هذا الولد من كملـة الرجـال فـي دينـه، وفـي 
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وهللا يتـولى السـرائر، نقـول:  ،ما يحاسب لكن هناك قرائن ودَّلئـل ،ما أحد يحاسب الناسفويتجلد ويروح يزني، 
عالمـة قبـول الصـيام فـي رمضـان؟ اسـتمرار العبـد علـى  مـاهناك عالمات ُيستدل بهـا مثـل مـا ذكـر أهـل العلـم، 

 العمل الصالح.
ـلمَّا   {ٿ   ٹٹ } ايأتي من الحج وقد ُغِفرت ذنوبه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمـه، ثـم يرجـع إلـى أن يكـون ُمرابي 

 {پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ}المغفـرة لمـن بالنسـبة للحـاج؟ لمـن اتقـى سـواء  تعجـل أو تـأخر  [203]البقرة:
ـــم، [203]البقـــرة: ـــه اإلث  {ٿ   ٹٹ }مـــا هـــو لمـــن حـــج  [203]البقـــرة:{ ٹ   ٹ    ٿ   ٿ ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   } ارتفـــع عن
    وهللا المستعان. ،[203]البقرة:

ـا نجـي فعنـاه،ي اآلن في مثل هـذا التصـرف الـذ ـا ينتهـي الـدرس  ىبكتـاب ويقضـء وأحيان  نصـف الـدرس، وأحيان 
كتــاب ينتهــي الكتــاب، وال بعــض اإلخــوان أن أعــرف أن هــدفهم أنكلــه، ويتســبب فــي تــأخير الفــراغ مــن الكتــاب، 

فهـل اَّلسـتمرار علـى هـذه  ،سبعين سنة ثمـانين سـنة أوبمائة سنة ..... كتاب متن يعني ما هو )فتح الباري( 
ونسـتفيد منهـا مثـل مـا اسـتفدنا اآلن، فائـدة  ،الطريقة إذا وجدنا مسألة ُأوفيت بحث ا فـي موضـٍع آخـر أن نقرأهـا
كتابنـا ونشـرح مثـل مـا يفعـل غيرنـا وينتهـي  عظيمة مـن كـالم ابـن القـيم، أو أننـا نغمـض عيوننـا ونمشـي علـى

 ، وكل طريقة لها ضريبة.الكتاب، ونبدأ بكتاٍب ثانٍ 
طالب العلم كم هو بحاجـة إلـى مثـل كـالم ابـن القـيم الـذي ُقـرع اآلن، نعـم كثيـر مـن طـالب العلـم قـرأوا الكتـاب، 

مـن كثيـر مـن طـالب العلـم، وبعضهم قرأه أكثر من مرة وقيـد فوائـده، وبعضـهم اختصـره، وبعضـهم...نعرف هـذا 
 لكن في الجملة عموم طالب العلم.

ُتـه علـى حسـاب أبـواب الم ابـن القـيم مـا ُيفيـد، فهـل ِقراءجاءت مناسبة الصبر وجاء كالم اإلمام أحمـد، وفـي كـ
ــع،  ــت مسيســة  أمأخــرى أنف ــاب، وإن كان ــي هــي خــارج الكت ــق بالموضــوعات الت ــا يتعل ــل م ــا عــن ك ننكــب جانب 

 لنسبة للكتاب، ما رأيكم؟وموضحة ومفيدة با
 طالب:.......

 .نعم
 طالب:.......

، يظـن أنـه مـن كتـاب التوحيـد ويرجـع بـال شـيء اجـاء لُينهـي باب ـ ،الفائدة مطلوبة، لكـن بعـض النـاس يتضـايق
 يحضـــر الـــدرس يقـــول: وهللا الـــدرس فـــي قـــراءة مـــن كتـــاب )عـــدة تضـــييع وقـــت َّلســـيما الـــذي...بعض مـــن َّل

ي أو في كذا أو في كذا، هنـاك فوائـد فـي الكتـب األخـرى المسـاعدة قـد َّل يتعـرض لهـا الصابرين( أو في القرطب
ـراح كلهـم أهـل عنايـة وحفـاوة بكتـب ابـن القـيم، لكـن َمـن يراجـع  راح أصال ، تعلـم ابـن القـيم وكتـب القـيم الشُّ الشُّ

 ، يعيــنكم علــى الصــبرالقرطبـي فــي مســألٍة بكتـاب مــثال  التفســير أو الحــديث أو الفقـه أو غيرهــا مــن الكتـب؟ هللا
 تحتاجون إلى صبر.      

 طالب:.......
 طالب: بال شك صحيح.
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 طالب:.......
 الكتاب. اءنهإطالب: العبرة بما ي نقل يا شيخ ليست العبرة ب

 ي تنتهي بسنة أو سنتين أو ثالث.َّل، وَّلسيما المتون الت
 طالب:.......

 .نعم
 طالب:.......

 ؟ماذا
 طالب:.......

 التوحيد دورات، دورات التوحيد. ،و متتابعَّل ما ه
 طالب:.......

تكـون مرتبطـة بالبـاب الماضـي،  ،َّل، قد تكون القراءة لها مساس بالباب بباٍب مضى، ثم نؤخرها تفـوت الفائـدة
 حتى في التسجيل يكون تسجيلها مع الباب الماضي.

 واألمر إليكم. ،على كل حال كله خير
 طالب:.......
ُذكر الصبر في تسعين موضـع ا، طالـب العلـم قـد َّل ينشـط إلـى مراجعـة  -رحمه هللا–ول اإلمام أحمد ألنه لمَّا يق

 هو قد َّل ينتبه للتنبيهات التي ذكرها ابن القيم مرتبطة  بهذه المواضع. ،القرآن وتطبيق هذه المواضع
ا من التفسير الموضوعي المهم بالنسـبة لطالـب العلـ م هـذا مثـاٌل مـن أمثلتـه ُيحتـذى األمر الثاني: ما ذكرته آنف 

حذوه في جميع المفردات التي يحتاجها طالب العلم في حياتـه، ولـو مشـى علـى )مـدارج السـالكين( طالـب علـم 
يعنـي فـي ورقـة ُيسـجل العنـاوين، ثـم يـأتي إلـى كـل  وأخذ العناوين فقط، العناوين وترك )مدارج السالكين( كامال  

ابــة كــذا كــذا، ثــم يــذكر جميــع مــا جــاء فيهــا مــن القــرآن، ويــتكلم علــى اآليــات عنــوان مــثال  التوبــة، التقــوى، اإلن
وإذا انتهى من الكتاب رتبه إمـا علـى الحـروف أو علـى أي  ،بمراجعة كتب الغريب، كتب التفسير بكالٍم مختصر

 وضٍع ُيريده يستفيد وُيفيد.
نحتـاج إلـى التعـب،  ،العلـم براحـة الجسـمبهذا يثبت العلم متعب يحتاج إلى وقت، لكن هو العلـم معانـاة َّل ُينـال 

أخـذ العلـم فونحـن نمشـي وراءه،  ،ونحتاج إلى مـن ُيمهـد لنـا الطريـق يـدلنا علـى مـا ينفعنـا ونحـن نسـير وراءه
ا. جوة والمطلوبة على سنٍن واحد ما ٍ على طريقة واحدة قد َّل ُيثمر الثمرة المر  ا وعكس   َّل، العلم تتعلم طرد 

ــا؟ هــات قواعــد العربيــة مــثال  تتعلمهــا علــى المؤلفــاتمعنــى هــذا تــتعلم طــرد   مــا  الطريقــة المعروفــة  ،ا وعكس 
ـا ،تتعلمها على هذه الطريقـة، ثـم إذا خرجـت ،األلفية ،قطر ،أجرومية  اأنـت طـرد   ،إذا انتهيـت تـتعلم العلـم عكس 

ــ الشــواهد مــن وتقــرأ كتــب الشــواهد، ومــا ُكتــب فــي كتــب  ،؟ كتــب الشــواهدمــاذا تفعــل اانتهيــت منــه، لكــن عكس 
الشــاهد، ولمــن، وترجمــة القائــل، وتكملــة القصــيدة، وبيــان غريــب مــا جــاء فيهــا، والشــاهد موضــع اَّلستشــهاد، 

ـا تكُمـل لمَّا قرأت النحو وتعلمت النحو ط ومحل الشاهد، ووجه اَّلستشهاد. أنت ا وأنهيتـه ورجعـت عليـه عكس  رد 
 تخص علم العربية، وُقل مثل هذا في جميع العلوم. الفائدة، وكم في هذه الشواهد من فوائد وعلوم وأشياء َّل
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ـ علـى اآليـات وتفسـير ابـن كثيـر وغيـره مـن التفاسـير، ثـم تـأتي إلــى  اتقـرأ التفسـير علـى طريقـة أهـل العلـم مرتب 
ا، الفائدة هذه ُمكملة قة. ،أنت مرت عليك األلفاظ ،الموضوعات، وهنا تكُمن الفائدة أيض    لكنها ُمفرَّ

ــرأ مــثال  اآلن اجمــع هــذه ا ــف اق ــد أن تكتــب ويصــعب عليــك أن تكتــب وُتؤلِ  أللفــاظ وانظــر فيهــا إذا مــا كنــت ُتري
ا بلك ء )المفردات في غريب القرآن( يجي المفردة ومواضعها في القـرآن ويفسـرها لـك، وهـذا طريـق مختصـر جـدًّ

ـنَّة وتضـيف بعضـها إلـى بعـض كمـا شـرحنا  في مجلد واحد بإمكانك أن تقرأه في شهر، تأتي مثال  إلى كتـب السُّ
ا، تأتي إلى كتـب الرجـال، فتـأتي إلـى األصـل فـي كـل بـاب، األصـل فـي الثقـات، األصـل فـي  في مواطن كثيرة جدًّ
الضعفاء، الكتب المؤلفة األصلية في هذا الباب، ثم تضيف إليها ممن جاء بعده، ثـم تـأتي إلـى الكتـب المؤلَّفـة 

نَّة لكمال( فتوازن بين ما قاله عبد الغنـي مـع مـا قالـه فـي إلى )اتأتي  لخدمة كتاب أو كتب معينة من كتب السُّ
ترك، ثم )تهذيب التهذيب( له إضافات على )تهذيب الكمال( انظر قيمة هذه  ماذاو أضاف،  وماذاتهذيبه المزي 

 الطريق طويل وشاق، لكن يحتاج إلى عزيمة. ،اإلضافات
لكنهـا  ،كثيرة ايمسكون علوم   ،م، أو يحضرون الحلقاتكثير من طالب العلم يتخرجون من كليات يسمعون العل

؟ ألنـه مـا لمـاذا، اما هي ُمرتبة، قد يتخرج طالب العلم ويصير األول على الدفعة، ثم خمس سنوات يرجع عاميًّ 
 ،توصل إلى العلم بنفسه، أما إذا توصل إلى المعلومة بنفسه وتعب عليها، فإنه سيبقى هذا العلـم فـي مخزونـه

   .«ي فقهه في الدين -نرجع إلى ذلك- هللا به خيًرا ومن ي رد»
 طالب:.......

 ؟ماذا
 طالب:.......

، إن أنت انظـر إن كـان لـه ضـد واحـد مـا ٍ  َّل؟أم انظر هذه التنظير لها في هل األمر بالشيء نهٌي عن ضده 
العـامي  -ذكرنـا مثـل مـا-يصير؟ َّل، فالخير ضده الشر معـروف وبينهمـا واسـطة، وبينهمـا  ماذاكان له أضداد 

ال فـي ،الذي َّل ُيجيد قراءة وَّل كتابـة، وُفـتح عليـه أبـواب، ُفـتح عليـه فـي الجهـاد مـثال ، ُفـتح عليـه فـي بـذل الـم
؟ أو نقول: لم ُيرد هللا به خير ا فـي هـذا البـاب بـاب العلـم مـا أراد هللا اوجوه الخير، نقول: هذا ما أراد هللا به خير  

 ر ا في أبواب أخرى؟راد هللا به خيبه خير ا، وأ
أما إذا أطلقنا شئنا بالعبد "بئس العبـد" قـد يكـون لـم يصـبر فـي هـذه المصـيبة، وبعـض أهـل العلـم ُيرتـب تكفيـر 

تكفيـر الـذنب  ،الذنوب علـى مجـرد المصـيبة دون الصـبر، وهـذا مـا ُيرجحـه ابـن حجـر دون الصـبر األجـر ثابـت
عمـال مـا يفـوق هـذا الصـابر الـذي قيـل لـه: ِنعـم، َّل انتهى، نعم والمصيبة قـد حصـلت لـم يصـبر وعنـده مـن األ

وينتهـي  "بـئس العبـد"أقصد أيوب من يستحق الوصف بِنعم عنده من أبواب الخير الشيء الكثيـر، وننتهـي عنـد 
 َّل. ؟اإلشكال

 طالب:.......
ط فيها؟  ُيفرِ 

 طالب:.......
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رة للذنب ، لكن الكالم على ما يترتب عليها إن صبر واحتسـب َّل، أحيان ا ُيذم ِلما عنده من...قالوا: المصيبة ُمكفِ 
 نه إذا لم يصبر جزع وفعل.أحمد هللا واسترجع هذا أجر الصبر، يبقى 

 طالب:.......
 ، يستحق ذم.نعميستحق عقوبة 

 طالب:.......
 نعم.

 طالب:.......
وعنده فهم، وعنده فهم لـبعض  انعم قد يكون عاميًّ  ،وهو الفهم ،هو الكالم على الفقه؛ ألنه الفقه بمعناه األعم

ونسمع من عامة الناس من شـيباٍن عنـدنا نسـمع عنـه ِحكـم فـي هـذا البـاب، فهـو متفقـه فـي  ،البواطن الدقيقة
 ،من مسجد الراجحي بعد صالة العصر قبل شهر عامي خارجون هذه الجزئيات التي ُيدركها، يأتيك واحد ونحن 

كمـا –ن يسـألك أسـئلة اكتسـبها مـن ُمجالسـة، مـن مدرسـة الحيـاة ، لكـئ اواضح عليه أنه ما يعرف من العلم شي
 أو أشياء، ولها نفس علم، ونفس في الدين في الصالة في كذا. -يقولون 

أجـرؤكم »أنـت عـامي  صـحيح، قيـل لـه: اتـق هللا َّل ُتفـتِ  واحد َّل يقرأ وَّل يكتب ُسئل عـن مسـألة فـأفتى وكالمـه
ل له: كم عدد ركعات صالة الظهر؟ قال: أربعة، قال: أنت أفتيـت، قـال: قال للقائ «على الف تيا أجرؤكم على النار

 .«وبلغوا عني ولو آية»ي أفتيته ما يخفى علي ذي عندي الذهذه ما تخفى على أحد، قال: أنا ال
 طالب:.......

 .نعم
 طالب:.......

األمـور، وقـد تحصـل لـه وبعضهم عنده عقـل ويسـمع مـن أهـل العلـم وُيـوازن بـين  ،العامة عندهم نوع إدراك ،َّل
 .احسن   اظروف وأشياء يتصرف فيها تصرف  

 طالب:.......
 .نعم

 طالب:.......
 .نعمأقسم أَّل ُتكسر ثنيتها 

 طالب:.......
 َّل، أنا أقول: على كالم ابن القيم أنه قابل هذا بهذا.

 طالب:.......
 .نعم

 طالب:.......
مـن عامـة النـاس أراد هللا بهـم  امـع أننـا نشـهد بـأن كثيـر   «خيـًرا من ي ـرد هللا بـه»ومثل ما قلنا في:  ،هذا كالمهم

يسبح ويذكر هللا ويهلل، هـذا خير ا وَّل تفقهوا، يعني شخص عمره كله قبل األذان يأتي للمسجد وما عنده فقه، و 



 683 

اد هللا يعني عامية ُمطبقة، ثم بعد ذلك نقـول: بـئس، أر  ،يذكر هللا، افترض أنه ما يعرف يقرأ القرآن ،عظيم خير
به شرًّا هذا؟ ممكن أن نقول: في هذه الجزئية في هذا الباب ما أراد هللا به خير ا، لكن هل يلزم من كونه لم ُيـرد 

  هللا به خير ا أراد هللا به شرًّا؟ ما يلزم.
 طالب:.......
 ، هات. هون ا هون ا أنت مسرِ عتقول،  ماذاوهللا ما أدري 
 طالب:.......

ق فـي جميــع أبـواب الـدين وهــذا كررنـاه، وقلنـا: أن المــراد بالفقـه فـي العــرف الشـرعي يشــمل أنـا أعـرف أنــه يرفـ
ــا جــاء جبريــل يســأل النبــي  عــن اإلســالم، واإليمــان،  -عليــه الصــالة والســالم–جميــع أبــواب الــدين؛ ولــذلك لمَّ

هــذا جبريــل »ل: ي يتداولــه اَّلصــطالحي اآلن؟ َّل، قــاواإلحســان هــي مــن الفقــه الفرعــي الــذ واإلحســان، اإليمــان
فالدين أعـم مـن أن يكـون األبـواب المعروفـة، وإن كـان الفقهـاء يسـتفتحون كتـبهم َّلسـيما  «آتاكم ي علمكم ديـنكم
 الشروح بالحديث.
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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
هللا الــرحمن الــرحيم، الحمــد هلل رب العــالمين، وصــلى هللا وســلم وبــارك علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه  بســم

 أجمعين.
ـا : "باب ما جاء في الرياء، وقول هللا تعالى: -رحمه هللا تعالى–قال اإلمام  ى إ ل ـي  أ ن م  ـث ل ك م  ي ـوح  ـر  م  }ق ل  إ ن م ا أ ن ا ب ش 
ــه  و   ــم  إ ل  {إ ل ه ك  ــد  ــى »مرفوًعــا، قــال هللا تعــالى:  -رضــي هللا عنــه–اآليــة. وعــن أبــي هريــرة  [110]الكهــف: اح  ن  ــا أ غ  أ ن 

، م ن  ع م ل  ع م الً  ك  ر  ك اء  ع ن  الش   ر  ك ه   الش  ر  ش  ت ه  و  ك  ي ف يه  غ ي ر ي، ت ر  ر ك  م ع   رواه مسلم. «أ ش 
؟بب ر ك م  أ ال  أ خ  »: امرفوعً  -رضي هللا عنه– سعيد   أبي وعن ال  ج  ـيح  الـد  ـن  ال م س  ن ـد ي م  ل ي ك م  ع  ف  ع  و  : قـالوا «م ا ه و  أ خ 
ت ه ، ل م ا ي ر ى م ن  ن ظ ر  ر ج ل  »: قال ،بلى ال  ي  ن  ص  ل  ي ف ي ز  ف ي  ي ق وم  الر ج ل  ف ي ص  ك  ال خ  ر   رواه أحمد. «الش  

 فيه مسائل: 
 األولى: تفسير آية الكهف.

 .هللا لغير شيء   دخله إذا الصالح العمل رد في العظيم األمرهذا  :الثانية
 .الغنى كمال وهو لذلك، الموجب السبب ذكر :الثالثة

 .الشركاء خير أنه األسباب من أن :لرابعةا
 .الرياء من أصحابه على -صلى هللا عليه وسلم– النبي خوف :الخامسة
 ."هلل المرء صلي  ي   أن ذلك رفس   أنه :السادسة
 .أن ُيصليَ 

 ".رجل نظر من يرى  لما زينهاي   لكن ،هلل المرء صلي  ي   أن ذلك رفس   أنه"
الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسـوله نبينـا محمـد وعلـى آلـه وأصـحابه أجمعـين، 

 أما بعد:
الرياء مراءاة ومالحظة الغير من  ياء""باب ما جاء في الر في كتاب "التوحيد"  -رحمه هللا–فيقول اإلمام الُمجدد 

المخلوقين بعمل الخير، وهذه المراءاة والنظر قـد تكـون مـن أصـل العمـل ُيصـلي مـن أجـل النـاس، وهـذا صـنيع 
ل ــياًل{المنــافقين  ون  َّللا   إ ال  ق  ك ر  ة  ق ــام   ،[142]النســاء: }ي ــر اء ون  الن ــاس  و ال  ي ــذ  ــال  ــام وا إ ل ــى الص  ــال ى ي ــر اء ون  }و إ ذ ا ق  س  وا ك 

} لكنـه يختلـف عـن المنـافقين، بـأن  ،قد ُيوجد من بين المسلمين مـن يتصـف بهـذه الصـفة [142]النساء: الن اس 
المنافق الرياء من أصل العمل أو في أصل العمل ما قام ُيصـلي؛ إَّل ِلمـا يـرى مـن نظـر النـاس إليـه، ولـوَّل مـن 

 ينظر إليه لما صلى. 
يقوم كسالن ألسـباب إمـا  -عليه الصالة والسالم–ه شيٌء من ذلك، وهذا الذي خافه النبي المسلم قد يحصل ل

عليـه الصـالة –سهر، وإما تعب، وإما مرض يقوم إلى الصالة وهو كسالن، لكن لـو فعـل مـا أرشـده إليـه النبـي 
ل ـى»من األذكار التي ُتقال عنـدما يسـتيقظ مـن النـوم  -والسالم ـي ط ان  ع  ق ـد  الش  ـد   ي ع  م  ث ـال    ع ق  ك  ـد  فـإن  ،«ق اف ي ـة  أ ح 

قام وذكر هللا انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، وإذا صلى انحلت العقد كلها، وأصبح نشيط ا طيب الـنفس، 
وإَّل أصبح خبيث النفس كسالن، فالِذكر ومالزمة األذكـار الـواردة فـي مواطنهـا هـي الُعـدة التـي ُيسـَتعد بهـا ِلمـا 

 ن في حياته.ينوب اإلنسا



 686 

أتى هذا الرياء على أصل توحيده فقضى عليه؛ ولـذلك عقابـه  ،هذا المنافق الذي ما صلى إَّل من أجل من يراه
 أنه في الدرك األسفل من النار.

المسلم الذي ُيشبه المنافق في الكسل، وقد يوجد الرياء، لكن َّل ُيوجـد مـن أصـل العمـل، أصـل العمـل هلل، فهـو 
ضرة أحد أو لـم يكـن بحضـرة أحـد لـو خلـى بنفسـه صـلى بنفسـه بخـالف المنـافق، لكـن قـد ُيصلي سواٌء كان بح

تهفو نفسه إلى من يراه من المخلوقين، فُيزين صالته، وهذا الشـرك األصـغر وهـو يطـرأ علـى المسـلم، وَّل شـك 
قاومـه  ،دهه عـرض لـه فطـر ئـأنه إذا كان الشرك أو الرياء في أصل العمل فإنه محـبط للعمـل، وإذا كـان فـي أثنا

وطرده هذا َّل يضره هو في جهاد، أما إذا استمر معه عرض له واستمر معه يكون على حسب قوة هذا الريـاء 
فيكـون  ،وضعفه، على حسب قوة الرياء وضعفه قد يستمر إلى نهاية العمل فُيحبطه، وقد يستمر قليال  أو كثير ا

 أثره في العمل بقدره.
 طالب:........

 صبح.َّل، األصل صالة ال
"وقـول  هللا  -رحمـه هللا–من اآلثار، من اآليات واألحاديـث واآلثـار ممـا سـيذكره المؤلـف  "باب ما جاء في الرياء"

" ــا علــى الريــاء:  تعــالى" "قــول  {مجــرور عطف  ــث ل ك م  ــر  م  ــا أ ن ــا ب ش  ــل  إ ن م  عليــه الصــالة –الرســول  [110]الكهــف: }ق 
{لماذا؟ ألنه بشر  -جلَّ وعال–بشر ليس له شيء من حقوق هللا  -والسالم ث ل ك م  والفرق بينـه  [110]الكهف: }م 

{وبين غيـره مـن البشـر  ى إ ل ـي  { [110]الكهـف: }ي ـوح  ى إ ل ـي  ـث ل ك م  ي ـوح  ـر  م  ـا أ ن ـا ب ش  وأنـتم َّل  [110]الكهـف: }ق ـل  إ ن م 
{ ،ُيوحى إليكم ـد  الـذي يسـتحق العبوديـة بأكملهـا، وَّل يجـوز أن ُيصـرف  اإللـه [110]الكهـف: }أ ن م ا إ ل ه ك م  إ ل ـه  و اح 

رجع على نفسه بـاللوم  -جلَّ وعال–شيٌء منها إلى غيره هو هللا اإلله الواحد، وإذا تأمل اإلنسان في وحدانيته 
ا وَّل إذا طرأ عليه شـيٌء مـن الريـاء، مـا الـذي يصـنعه لـك هـذا المخلـوق الـذي َّل يملـك شـيئ ا؟ َّل يملـك لـك ضـرًّ 

ب  ـه   ،هـو محتـاٌج إلـى مـا أنـت محتـاٌج إليـه ،وهو مخلوٌق مثلك نفع ا، ـاء  ر  ـو ل ق  ـان  ي ر ج  ـن  ك  ـد  ف م  ـا إ ل ه ك ـم  إ ل ـه  و اح  }أ ن م 
ال ًحا{ م ل  ع م اًل ص  ل ي ع  هـو  -عليـه الصـالة والسـالم–الصالح: الخالص الصواب على ُسنَّة النبـي  [110]الكهف: ف 

ـا هللاحبه العمل الصالح الذي ينفع ص صـلى هللا عليـه –صـواب ا علـى ُسـنَّة رسـوله  ،-جـلَّ وعـال –إذا كان خالص 
ــًدا{ -وســلم ب  ــه  أ ح  ة  ر  ــاد  ب  ــر ك  ب ع  ــال ًحا و ال  ي ش  ــاًل ص  ــل  ع م  م  ل ي ع  ــا مــن كــان  [110]الكهــف: }ف  ــا مــن كان..كائن  }و ال  كائن 

ًدا{ ب  ه  أ ح  ة  ر  ب اد  ر ك  ب ع   .[110]الكهف: ي ش 
ا؟  ،طيــب الــذي ُيعبــد هللا ــا للجنــة أو خوف ــا مــن النــار، هــل أشــرك بعبــادة ربــه أحــد  ويتعبــد ويزيــد فــي عبادتــه؛ طلب 

ـا لجنتـه دخـل فـي اآليـة  }و ال  بعض المتصوفة نصوا على أن من عبد هللا خوف ا من عذابه أو رجاء  لثوابه، وطلب 
ًدا{ ب  ه  أ ح  ة  ر  ب اد  ر ك  ب ع   .[110]الكهف: ي ش 

 الب:.........ط
 ماذا؟

 المحبة فقه كما ُيذكر عن رابعة وغيرها.
ًدا{ ب  ه  أ ح  ة  ر  ب اد  ر ك  ب ع  ـا لثوابـه، وهـو -جلَّ وعـال–أنت إذا عبدت هللا  [110]الكهف: }و ال  ي ش  هـو  -جـلَّ وعـال –طلب 

الثـواب، ورغَّـب فـي هـذه الذي رتب الثواب على هذه العبادة، هو الذي رتب الثواب على هذه العبادة، وذكر هذا 
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، من قال كـذا ُحِفـظ مـن كـذا، لـم يضـره كـذا، يعنـي اأو دنيويًّ  اأخرويًّ  االعبادة مقرونة  بهذا الثواب سواء  كان ثواب  
 أنت إذا َّلحظت هذا الثواب تكون قد أشركت؟! لو كانت مالحظته مؤثرة  ما ُذِكرت في النص.

 ه، هل هو يخاف من هللا أو من النار؟ األمر الثاني: الذي يعبد هللا خوف ا من نار 
 طالب: من هللا.

؟ يعنـي: أنـت إذا رأيـت فـي يـِد أحـٍد سـيف أو عصـا، وخفـت أن -جلَّ وعال-هل هو يخاف من النار أو من هللا 
 يقتلك أو يضربك بالعصا، أنت تخاف من السيف أو من حامل السيف؟

 طالب: من حامله.
لـى األرض مـا ضـر، النـار لـو كانـت موجـودة بـدون إرادٍة إلهيـة مـا من حامل السيف، السـيف لـو كـان ُملقـى ع

والرجـاء فـي  ،-جـلَّ وعـال–، كم من ناٍر تمر بهـا وَّل تمسـك بشـيء، فـالخوف فـي حقيقتـه مـن هللا ئ اتساوي شي
وَّل أثـر لمـا قـالوه، إنمـا جعـل هللا فيهـا هـذا األثـر لمـن يسـتحقها، وجعـل هـذا  -جلَّ وعـال–حقيقة األمر من هللا 

ولـذا لمَّـا وقـع فـي النـار مـن لـم ُيـرد هللا أن ُيعذبـه بهـا  ،-جلَّ وعال–الثواب لمن يستحقه، والتصرف الكامل هلل 
ا وسالم ا؛ ألنهم يشوشون على الناس، يقول له: أنت مـا خفـت هللا ت خـاف مـن النـار، وَّل رجـوت هللا صارت برد 

 للجنة، وهذا الكالم ما هو بصحيح. راجٍ 
فـي الـرؤى المتعـددة حينمـا يمـر بالنـار، ويـذكر أحـوال المعـذبين، هـل هـو لـذات  -ة والسالمعليه الصال–النبي 

 ألنه مستحق؟ -جلَّ وعال- النار أو ألن هذا الُمعذَّب خالف ما ُأِمر به فُعذِ ب بأمر هللا
 مـاذا؟يذكر بعض المعذبين بالتفصـيل، وبـأموٍر مهولـة مـن أجـل  -عليه الصالة والسالم-ن الرسول أمعنى  ما

 َّل نخاف النار؟ َّل نخاف النار َّل لذاتها، وإنما للذي ُيعذب بها نظير السيف بيد حامله. ؟عبث
 من كالم الصوفية. يمكن المفسر لم يذكر شيئ ا

 طلعت اآلية؟
 نعم.طالب: 

 هذا األلوسي في تفسيره؛ ألنه يعتني بأقوال الصوفية.
ة  " :-رحمــه هللا–قــال  ــاد  ب  ــر ك  ب ع  ــًدا{}و ال  ي ش  ب  ــه  أ ح  ــ [110]الكهــف: ر  ات ربهــم ا كمــا فعلــه الــذين كفــروا بآيــإشــراًكا جلي 

علــى تفســير الشــرك  ومــن يطلــب بعملــه دنيــا، واقتصــر ابــن جبيــر   ا كمــا يفعلــه أهــل الريــاء،ولقائــه، وال إشــراًكا خفي ــ
ة ذلـــك تقـــديم األمـــر نحـــوه عـــن الحســـن، وصـــح  فـــي الحـــديث تســـميته بالشـــرك األصـــغر، ويؤيـــد إراد بالريـــاء، وروي 

بالعمل الصالح على هذا النهي، فإن وجهه حينئذ  ظاهر، إذ يكـون الكـالم فـي قـوة قولـك: مـن كـان يرجـو لقـاء ربـه 
   .فليعمل عماًل صالًحا في نفسه، وال ي راءي بعمله أحًدا فيفسده

العمـل هلل تعـالى، فـإذا  إنـي أعمـل: -صـلى هللا عليـه وسـلم-من أن جنـدب بـن زهيـر قـال لرسـول هللا  وكذا ما روي 
ــور ك فيــه»اط ل ــع عليــه ســرني، فقــال لــي:  صــلى هللا عليــه -فنزلــت اآليــة تصــديًقا لــه  «إن هللا تعــالى ال يقبــل مــا ش 

" -وسلم  .نعم ال يأبى ذلك إرادة العموم كما ال يخفى، وقد تضافرت األخبار أن كل عمل  ع م ل لغرض 
 مؤمن.لكن من سرته حسنته، وساءته سيئته فهو ال
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مـا يـؤثر؟ يـؤثر، الجمهـور علـى أنـه يـؤثر، ُحـب  أماألمر الثـاني: مـن أحـب أن ُيمـَدح بمـا فعـل، هـل يـؤثر هـذا 
ثتك نفسـك بـاإلخالص، فاعمـد إلـى حـب المـدح  -رحمه هللا–المدح يؤثر، وابن القيم  في "الفوائد" يقول: إذا حـدَّ

 ضر ذمه إَّل هللا.والثناء، فاذبحه بسكين علمك أنه َّل أحد ينفع مدحه، وَّل ي
وقـال لـه: يـا محمـد أعطنـي، فـإن مـدحي زيـن وذمـي شـين،  -عليه الصالة والسـالم–وجاء األعرابي إلى النبي 

 .«ذاك هللا»قال: 

 َّل يلتفت إلى المدح، وَّل يؤثر فيه، وَّل إلى الذم. ،عموم السلف على أنه مؤثر، وأن اإلنسان َّل ينبغي
 ؟مده وذامه سواء  ولكن هل مطلوب من المسلم أن يكون حا

 طالب:...........
 نعم.

 طالب:...........
 فـي آيــة آل عمـران التـي فـي أواخرهــا -رحمـه هللا–ابـن سـعدي  الشــيخ؟ «ذلـك عاجـل ب شـرى المـؤمن» مـا معنـى

ل وا{ ع  وا ب م ا ل م  ي ف  م د  ب ون  أ ن  ي ح  ي ح  ما فعل فال شـيء قال: مفهوم اآلية أنه إذا أحب أن ُيمَدح ب [188]آل عمران: }و 
 تفسير ابن سعدي. ،التفسير موجود أن عليه، وأظن

 طالب:.........
 أنت..أنت.

 طالب:.........
 موجود في المسجد.

 طالب:.........
 .نعم

 طالب:.........
 ؟ماذا

 .طالب: في األجهزة موجود
 موجود، لكن ما دام الورق عندنا. نعم،

ة واإلخالص عزيز، والنية شرود على اإلنسان أن يتفقدها فـي كـل على كل حال المسألة دقيقة وحساسة، والني
، يعنـي بعـض النـاس جـاء عنـه أنـه -وهلل الحمـد-لحظة بعض الناس أو الناس على طرفي نقيض فيهم وسط 

تعبد سـبعين سـنة، وقـال: أنـا أسـتحي أن أسـأل هللا الجنـة، لسـت بكـفٍء للجنـة إنمـا أكتفـي أن أسـتعيذ بـه مـن 
أمـر أن نسـأل هللا الجنـة، وإذا سـألناه أن نسـأله  -عليـه الصـالة والسـالم–مرضـي؟ َّل، النبـي  النار، هذا عملـه
 الفردوس األعلى.

ساعة، وإذا تحرك البـاب  وبعض الناس يجلس في المسجد بعد الناس يبقى لحاله في المسجد، نصف ساعة..
ي أمـوره كلهـا، ويكـون بـين الرجـاء قال: يدخله المالئكة ُيسلمون علي، شـيء ُيتوقـع هـذا؟! اإلنسـان يتوسـط فـ

والخوف يعمل العمل الصالح، وَّل ُيشرك بعبادة ربه، وَّل يلتفت لمخلوق في عباداته، ومع ذلك يتوسط في نظـره 
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إلى نفسه، وفي نظره إلى الناس، نعم إذا هضم نفسه وتواضـع، لكـن بعـض النـاس يتواضـع تواضـع مـع حيلـة، 
ا مـا أعملـه، والنـاس تواضع أكثر مما يستحقق، وممـا هـو منتشـ ر ومعـروف عنـد النـاس أنـه يعملـه يقـول: أبـد 

إشـكال كبيـر عنـد بعـض يشهدون عليه أنه يعمله. هذا التواضع غير ُمرضي؛ مـن أجـل أن ُيمـدح بـأكثر، فهـذا 
ا خبطـة، وغيـر ذلـك ءجـيوالمعارض، السيارة تجـرب وتـروح وتيبيعون بالسيارات  نيالناس مثل الذ ، يقـول: أبـد 
ــ ألنيبيعهــا  ءجــيت الن وَّل تمشــي وَّل تــروح وَّلوالقيــر عطــ مــا ُيستفصــل عنهــا، يجــزم الشــاري وَّل  افيهــا عيوب 

يستفصل عن عيوٍب هي موجودة فـي حقيقـة األمـر، فالشـيطان حـريص، الشـيطان لـه مـداخل خفيـة إلـى قلـوب 
 الناس. 

ـب  "بعـد أن ذكـر تفسـير قولـه تعـالى:  -رحمـه هللا–قال الشيخ ابن سعدي  س  ب ـون  }ال  ت ح  ي ح  ا و  ـا أ ت ـو  ـون  ب م  ر ح  ين  ي ف  ن  ال ـذ 
ــذ اب  أ ل ــيم { ــم  ع  ل ه  ــذ اب  و  ــن  ال ع  ــاز ة  م  ف  م  ب م  ــب ن ه  س  ــال  ت ح  ل ــوا ف  ع  ــا ل ــم  ي ف  وا ب م  ــد  م  قــال: ودلــت اآليــة  [188]آل عمــران: أ ن  ي ح 

الخيــر واتبــاع الحــق، إذا لــم يكــن قصــده بــذلك بمفهومهــا علــى أن مــن أحــب أن ي حمــد، وي ثنــى عليــه بمــا فعلــه مــن 
الرياء والسمعة أنه غير مذموم، بل هذا من األمور المطلوبة التي أخبـر هللا أنـه يجـزي بهـا المحسـنين لـه األعمـال 

ق   :-عليـه السـالم-واألقوال، وأنه جازى بها خـواص خلقـه، وسـألوها منـه، كمـا قـال إبـراهيم  ـد  ـان  ص  ـل  ل ـي ل س  ع  }و اج 
{ ف ي ر ين  خ  ين  . وقال: [84]الشعراء: اآل  ال م  ل ى ن وح  ف ي ال ع  م  ع  ال  { *}س  ـن ين  س  ـز ي ال م ح  ذ ل ك  ن ج  -79]الصـافات:  إ ن ا ك 
اًمـا{ :وقد قال عباد الـرحمن .[80 ل ن ـا ل ل م ت ق ـين  إ م  ع  وهـي مـن نعـم البـاري علـى عبـده، ومننـه التـي  [74]الفرقـان: }و اج 

 انتهى." .لشكرتحتاج إلى ا
لكن المسألة من مضايق األنظار، ومن دقائق األمـور، َمـن يـتخلص إذا رأى مثـل هـذا، ويـتخلص مـن الموقـف 

 مائة بالمائة؟
 طالب:.........

 .نعم
 طالب:.........

 .رح بالمدح، ثم بعد ذلك قلبه مستوٍ َّل شيء، يهمه أن ُيمدح ويف ما يمدحونه، وبعد هذاَّل، صعب أنه يهمه 
 :.........طالب

علـيهم –النفس رديئة َّلبد من التأثير على القلب ولو بعد العمل، َّلبد من التأثير دعنا ممن ُذِكر إبـراهيم ونـوح 
احثـوا فـي »غير، لكن الكالم في آحاد الناس الذي يتأثر بأدنى كلمة؛ ولذلك جاء في الحديث الصحيح  -السالم

، وجــاء فــي بعــض امــا فعــل أو لــم يفعــل َّل شــك أن لــه أثــر  مــن غيــر تفريــق مــن يمــدح  «وجــوه المــداحين التــراب
النصوص مدح بعض األفراد، وبعض الناس في وجوههم، وَّل شك أن النـاس منـازل، لكـن اإلنسـان يعـرف قـدر 

 نفسه ويتحاشى بقدر اإلمكان أن يتعرض لمدح.
لـي شـيء وَّل منـي شـيء  يقول ابن القيم عن شيخ اإلسالم ابن تيمية أنه إذا ُمـِدح قـال: أنـا لسـت بشـيء، وَّل
 شيخ اإلسالم ابن تيمية يقول هذا: أنا لست بشيء، وَّل لي شيء، وَّل مني شيء.

 أنــــــا المكــــــدي وابــــــن المكــــــدي وكــــــذلك كــــــان أبــــــي وجــــــدي
 الجزء األول من مدارج السالكين. -أظن في آخر-راجعوه في آخر  اوقال كالم   
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 يقول؟ ماذااأللوسي 
فقد أخرج أحمد ومسلم، وغيرهمـا  ر أن كل عمل  ع م ل لغرض  دنيوي ال ي قبل،وقد تضافرت األخبااأللوسي يقول: "

أنـا خيـر الشـركاء فمـن عمـل »: يرويـه عـن ربـه تعـالى أنـه قـال -صـلى هللا عليـه وسـلم-عن أبي هريرة عـن النبـي 
صـلى -وأخرج البزار والبيهقي عن أنس  قال: قال رسول هللا  «عماًل أشرك فيه غيره فأنا برئ  منه وهو للذي أشرك

يـوم القيامـة فـي صـحف  م خت مـة، فيقـول هللا  -عـز  وجـل-ت عـرض أعمـال بنـي آدم بـين يـدي هللا »: -هللا عليه وسـلم
عملــه كــان  تعــالى: ألقــوا هــذا واقبلــوا هــذا، فتقــول المالئكــة: يــا ربــي وهللا مــا رأينــا منــه إال خيــًرا، فيقــول ســبحانه: إن

 .«لغير وجهي، وال أقبل اليوم من العمل إال ما أريد به وجهي

-يحيــى بــن الوليــد بــن عبــادة أن النبــي  والنســائي، وابــن حبــان، والطبرانــي، والحــاكم، وصــححه عــن ،وأخـرج أحمــد 
 .«من غزا وهو ال ينوي في غزاته إال عقااًل فله ما نوى »: قال  -صلى هللا عليه وسلم

 .د، والنسائي، والطبراني، بسند  جيد  عن أبي إمامة"وأخرج أبو داو 
 ُأمامة.

فقـال: أرأيـت رجـاًل غـزا يلـتمس األجـر والـذكر  -صـلى هللا عليـه وسـلم-"عن أبي أ مامة قال: جـاء رجـل  إلـى النبـي 
 صـلى هللا–فأعادهـا ثـال  مـرار، يقـول رسـول هللا   «ال شـيء لـه»: -صلى هللا عليـه وسـلم-ماله، فقال رسول هللا 

إن هللا تعـــالى ال يقبـــل مـــن العمـــل إال مـــا كـــان لـــه خالًصـــا، وابت غـــي  بـــه » :ثـــم قـــال «ال شـــيء لـــه» :-عليـــه وســـلم
   إلى غير ذلك من األخبار. «وجهه
كـان بـإخالص النيـة كمـا يـدل عليـه  مع أن اإلتيان بـه ابتـداءً  ،ل كون السرور بالعمل إشراًكا فيه محبًطا لهشك  واست  

ـجيـب بمـا أشـار إليـه فـي اإلحيـاء مـن أن العمـل ال يخلـو إذا ع  وأ   ، تعالىني أعمل العمل هللأ ل مـن أن ينعقـد مـن م 
أو ينعقــد مــن أولــه إلــى آخــره علــى  ،صــفىوهــو الــذهب الم   ،أولــه إلــى آخــره علــى اإلخــالص مــن غيــر شــائبة ريــاء

ال يخلـو  وحينئـذ   ،عليـه الريـاءثـم يطـرأ  ،أو ينعقد من أول أمره على اإلخـالص ،محبط ال نفع فيه الرياء وهو عمل  
 .طروه عليه من أن يكون بعد تمامه أو قبله

لكـن  ،خشـى عليـهتـام بظهـوره ي   وسـرور   غير محبط السـيما إذا لـم يتكلـف إظهـاره إال أنـه إذا ظهـرت رغبـة   :واألول
 .عليه ثاب  الظاهر أنه م  

 .ثم سرى إلى ما قبله ،طهبيه فسد ما قارنه وأحفإن كان باعًثا له على العمل ومؤثًرا ف ،وهو المراد هنا :والثاني
 ."في الصحابة وغيرهما وأبو نعيم   ة،وأخرج ابن مند

 منده، وداسه، وماجه كلها بالهاء.
 طالب: أحسن هللا إليك.

 ."وأخرج أبو منده"
 ابن..ابن.

عـن  ،أبـي صـالح   عـن ،عـن الكلبـي ،في الصحابة وغيرهما من طريق السدى الصغير وأبو نعيم   ه،وأخرج ابن مند"
 ،ارتـاح لـه ر بخيـر  ك  فـذ   ،قـال: كـان جنـدب بـن زهيـر إذا صـلى أو صـام أو تصـدق -رضي هللا عنهما– ابن عباس  
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ان  ي ر ج و{ :وفيه نزل قوله تعالى ،فزاد في ذلك لمقالة الناس وال شـك أن العمـل الـذي  اآلية، [110]الكهف: }ف م ن  ك 
 ن ذلك محبط.قار  ي  

 ."لع على عملهاب الرجل على اإلعجاب إذا اط  ثوذكر بعضهم قد ي  
 اُطلِ ع.

 طالب: أحسن هللا إليك.
قـال: يـا رسـول هللا إنـي  أن رجـالً  -هرضـي هللا عنـ-فقد روى الترمذي وغيره عن أبي هريـرة  "إذا اط ل  ع على عمله،

وهـذا  «وأجـر العالنيـةلـك أجـران أجـر السـر » :-عليـه الصـالة والسـالم-فقـال  ،طلـع عليـه فيعجبنـيأعمل العمل في  
ــ علــى مــا إذا كــان ظهــور عملــه ألحــد   محمــول   ولــم يكــن  ،واالقتــداء بــه فيــه ونحــو ذلــك ،مثلــه لــه علــى عمــل  ا باعًث

بـه  ىقتـدينبغـي لمـن ي   :ولـذا قيـل ؛ومثله دفع سـوء الظـن ،بل بما يترتب عليه من الخير ،إعجابه بعمله وال بظهوره
 ة".ظهر أعماله الحسنأن ي  

 فيكون له أجر عمله، وأجر من يقتدي به.  لُيقتدى به
 ."م حال كل  ل  ع   -صلى هللا عليه وسلم-والظاهر أن النبي "

 كلِ .
 ."من هذا الرجلكل   م حال ل  ع  "

 كلٌّ.
عليـه الصـالة  -على حسـب حالـه، ومـا ألطـف جوابـه فأجاب كال   ،وجندب بن زهير ،من هذا الرجلكل  م حال ل  ع  "

 .ال يخفى على الفطنلجندب كما  -والسالم
ـ ،وابـن مردويـه ،وابن أبي حاتم ،وأخرج ابن المنذر تعـالى رضـي هللا  -يمـان عـن ابـن عبـاس  عب اإلوالبيهقـي فـي ش 

وهــو  ،وليســت فــي المــؤمنين ،لــت اآليــة فــي المشــركين الــذين عبــدوا مــع هللا تعــالى إلًهــا غيــرهنز  أ   أنــه قــال: -عنهمــا
وجــه تقــديم األمــر بالعمــل الصــالح علــى  وأنــت تعلــم أنــه ال يظهــر حينئــذ  فــي أنــه حمــل الشــرك علــى الجلــي،  ظــاهر  

 .وإن كان الشرك أكثر شيوًعا في الشرك الجلي ،فلعل العموم أولى ،النهي عن الشرك المذكور إال بتكلف
بـذلك  ى وقـد عمـت البلـو  ،أصـالً  ئ وال للقـار  ،فـال ثـواب فيهـا للميـت ،ويدخل في العموم قـراءة القـرآن للمـوتى بـاألجرة

 ."هوا ال يتنبهون ب  وإذا ن   ،والناس عنه غافلون 
 .«من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد» :ألنه عمٌل ليس عليه دليل، فيدخل في حديث عائشة

نــــا هلل تعــــالى وإنــــا إليــــه راجعــــون؛ وقــــد بــــالغ فــــي العمــــوم مــــن جعــــل االســــتعانة فــــي الطاعــــات كالوضــــوء شــــرًكا إف"
ـــــا عنـــــه  -رضـــــي هللا تعـــــالى عنهمـــــا-فـــــي المحاضـــــرات: إن علـــــي بـــــن موســـــى الرضـــــا فقـــــد قـــــال الراغـــــب  ،منهًي

 يرضـــــ- فقـــــال الرضـــــا ،فلمـــــا حضـــــر وقـــــت الصـــــالة رأى الخـــــدم يأتونـــــه بالمـــــاء والطســـــت ،كـــــان عنـــــد المـــــأمون 
ــــ :فــــإن هللا تعــــالى يقــــول ،لــــو توليــــت هــــذا بنفســــك: -هللا تعــــالى عنــــه ــــل  ع م  م  ل ي ع  ــــه  ف  ب   ــــاء  ر  ــــو ل ق  ــــان  ي ر ج  ــــن  ك  اًل }ف م 

ال ًحا ًدا{ ص  ب  ه  أ ح  ة  ر  ب اد  ر ك  ب ع   ."[110]الكهف: و ال  ي ش 
كـان ُيحَضـر لـه المـاء وُيصـب عليـه َّل  -عليـه الصـالة والسـالم–هي اإلعانة على الوضوء فيهـا شـيء؟ النبـي 

 .الرضا غير مرضي، موسى فيه ما فيهإشكال في ذلك، لكن 
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كروه، والظاهر أن الفاء للتفريـع علـى قصـر الوحدانيـة مليعم الحرام وال ؛ولعل المراد بالنهي هذا مطلق طلب الترك"
واقتضــاء  ،عليــه تعــالى، ووجــه ذلــك علــى أن كــون اإللــه الحــق واحــًدا يقتضــي أن يكــون فــي غايــة العظمــة والكمــال

ر بالعمل األم :وعدم اإلشراك بعبادته مما ال شبهة فيه كذا قيل، وقيل ،صالًحا ذلك عمل الطامع في كرامته عمالً 
عـل هـذا وجًهـا لتقــديم واحـًدا، وج   اإللـهوالنهـي عـن الشـرك متفـرع علـى كــون  ا،لًهــإعلـى كونـه تعـالى  تفـرع  مالصـالح 

فهم، ووضـع األمر على النهي على ما روي عن ابن عباس وهو كما ترى، وقيل: التفريع على مجموع ما تقـدم فلـي  
ولإلشــعار بعليــة العنــوان  ،لزيــادة التقريــر ؛ن الربوبيــةوضــع الضــمير فــي الموضــعين مــع التعــرض لعنــوامالظــاهر 

 .وترًكا ووجوب االمتثال فعالً  ،لألمر والنهي
ويكـون قولـه  ،بالتـاء الفوقيـة علـى االلتفـات مـن الغيبـة إلـى الخطـاب)وال تشـرك( فـي روايـة الجعفـي  وقرأ أبو عمرو  

 .أيًضا من الخطاب إلى الغيبة االتفاتً  ): )بربهتعالى
ـو{أن هـذه اآليـة  -رضـي هللا عنـه– معاوية بن أبـي سـفيانهذا وعن  ـان  ي ر ج  ـن  ك   آخـر آيـة   إلـى [110]الكهـف: }ف م 

 ".وهللا تعالى أعلم ،والحق خالفه ،وفيه كالم ،نزلت
 هكذا تفسير اآلية.

 طالب: انتهى.
 انتهى؟

 .نعمطالب: 
ومعـروف: أن مـن يعبـد هللا مـن أجـل  يعني ما أشار إلى أنه يعتني بـأقوال الصـوفية، وهـذا قـول مشـهور عـنهم

ثوابه من أجل الجنة، أو الخوف من النار أنه دخل في اآلية هذا معـروف عـنهم؛ ولـذلك يعبدونـه بالحـب فقـط، 
ــا مــن نــارك، وإنمــا عبدتــه  ولــذا ُيــذكر عــن رابعــة العدويــة أنهــا تقــول: إلهــي مــا عبــدتك طمع ــا فــي جنتــك وَّل خوف 

بد هللا بالخوف وحده فهـو حـروري، يعنـي: خـارجي، ومـن عبـد هللا بالرجـاء بالحب، وشيخ اإلسالم يقول: من ع
 ، ومن عبده بالحب وحده فهو زنديق.ءوحده فهو ُمرجي

 تفضل.
 طالب:........

 َّلبد من الجمع بين األمور الثالثة الحب مع الخوف والرجاء.
 طالب:........

د قلبه من الخوف والرجاء زنديق.زندقة، الذ  ي جرَّ
ــال ــم ق ــى النبــي  " يعنــي:مرفوًعــا -رضــي هللا عنــه–عــن أبــي هريــرة : "-رحمــه هللا تعــالى– ث ــه –إل صــلى هللا علي
مـن  -جـلَّ وعـال–فما ُيضاف إلى هللا  ُيسمى هذا الحديث عند أهل العلم قدسي..قدسي،"قال هللا تعالى"  -وسلم

 غير القرآن هو الحديث القدسي.
ر  » "قال هللا تعالى ن ى الش  ك  أ ن ا أ غ  ر  ك اء  »هو ليس له شريك، فكونه « ك اء  ع ن  الش   ر  ن ى الش  هل يدل علـى أن لـه « أ غ 

 شركاء؟ 
 طالب:........
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 اللفظ..اللفظ.
 طالب:........

 ما يدل؟
 طالب:........

 ماذا؟
 طالب:........

ك  » ر  ك اء  ع ن  الش   ر  ن ى الش   -عليه الصالة والسالم-ب على النبي يعني: مثل ما قالوا في الموضوع المكذو  «أ ن ا أ غ 
ث بـه، أو علـى حـدِ  زعـم واضـعه  قالوا: الموضوع شرُّ األحاديث، ومن األحاديـث يعنـي: هـو مـن عمـوم مـا ُيَتحـدَّ

 يزعم أنه حديث.
ك  »لكن هنا إذا قال:  ر  ك اء  ع ن  الش   ر  ن ى الش   يعني: على حد من أشرك، على حد زعم من أشرك.« أ ن ا أ غ 

ك  م ن  ع م ل  ع م الً أ ن  » ر  ك اء  ع ن  الش   ر  ن ى الش   .«ا أ غ 
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........

 لو على حد زعمهم ما هو بشريك ولو أشرك، الُمشَرك به ليس بشريك، ولو ُأشِرك. 
ــالً » ــل  ع م  ــن  ع م  ي، والعمــل نكــرة فــي ســياق الشــرط، فــتعم أي عمــل َقــل أو كثــر، والعمــل يشــمل العمــل القلبــ« م 

  البدني؛ ألن عمل النكرة في سياق الشرط تعم.
ت ه  » ك  ر ك  ف يه  م ع ي غ ي ر ي، ت ر  ك ه  » يعني: العامل« أ ش  ر  ش   ."رواه مسلم" يعني: ما عِمل مما فيه شرك« و 

ب ـــر ك م  »: امرفوًعـــ -رضـــي هللا عنـــه– ســـعيد   أبـــي وعـــنثـــم قـــال: " ل ـــي ك م  بأ ال  أ خ  ف  ع  ـــو  ـــا ه ـــو  أ خ  ـــيح  م  ـــن  ال م س  ي م  ـــد  ن   ع 
؟ ال  ج  ف، وفتنتـه عظيمـة، " «الد  المسيح الدجال الذي ُأِمرنا باَّلستعاذة منه في آخـر كـل صـالة َّل شـك أنـه مخـوُّ

لكن أخوف من ذلك الشرك الخفي الـذي هـو الريـاء؛ ألن المسـيح الـدجال شـيء محسـوس، وُيمكـن أن ُتَتجـاوز 
بر عليـه، لكـن الريـاء الـذي حـاجر مـن حـاجر يعنـي: إن نجـوت فـي هــذا بالصـ -جـلَّ وعـال–محنتـه بتوفيـق هللا 

ا، وأمـا مـن وفقـه  األمر ما نجوت من الثاني، إن نجوت في هذه اللحظة ما نجوت من الثانية، فأمره خطيـٌر جـدًّ
فت ورزقه اإلخالص هذا في الغالب أنه ينجو، لكن قد يعرض لهذا ما يعرض، ُثم يدفعه وَّل يلت -جلَّ وعال–هللا 

 إليه.  
ب ر ك م  »" ؟بأ ال  أ خ  ال  ج  يح  الد  ن د ي م ن  ال م س  ل ي ك م  ع  ف  ع  و  ُكني بالجواب، ُيمكن أن يكـون مسـلم " بلى: قالوا« م ا ه و  أ خ 

 يسمع هذا الكالم وَّل يقول بلى؟ 
 طالب:........

مـن  -القائـل –كيف وهو "قالوا بلـى"والفكاك.  األمور المخوفة كلٌّ ُيريد اتقاءها، كلٌّ ُيريد الخالص منها، والنجاة
ف ـي  »"قـال:  -رضوان هللا عليهم–َّل ينطق عن الهوى، والمقول لهم الصحابة  ك  ال خ  ـر  طيـب مـا هـو الشـرك  "«الش  

ت ه ، ل م ا ي ر ى م ن  ن ظ ر  ر ج ل  »" الخفي؟ قال: ال  ي  ن  ص  ل  ي ف ي ز   د".رواه أحم« إليه ي ق وم  الر ج ل  ف ي ص 
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طيب إذا كان اإلنسان إذا صلى الراتبة في المسجد زينها، ولو لم يكن عنده أحد، وإذا صالها فـي البيـت اعتـاد 
أنه ُيصليها على أي وجه، إن على المسلم أَّل تختلف صالته َّل بمفرده، وَّل بحضور الجماعة، وبعضـهم يعمـد 

ع فيها، وإذ  ا كان بحضرة جماعة خفف، وهذا من أجل؟ إلى العكس إذا صار بمفرده زينها وأطالها وتخشَّ
 طالب: إخفاء العمل.

 إخفاء العمل، وطرد الرياء والتخلص منه.
ت ه  » ــال  ي  ن  ص  ــل  ي ف ي ــز  ــل  ف ي ص  ــوم  الر ج  ــل  »لمــاذا؟  «ي ق  ــر  ر ج  ــن  ن ظ  ــا ي ــر ى م  ــ «إليــه ل م   ايــذكرون مــن الطرائــف أن شخص 

 هم وقال له: وصايم بعد، نسأل هللا العافية.أطال صالته، فسمع من يمدحه، فالتفت إلي
ُيوجد من بعض من يستدرج في هذا الباب شيء مضـحك، َّلسـيما إذا استرسـل اإلنسـان فـي هـذا البـاب وَّل  ف

ها،   النفس ضعيفة.. النفس ضعيفة.فأوقف نفسه عند حدِ 
 طالب:........
 -عليـه الصـالة والسـالم–أ، فـأخبره النبـي استمع إلى أبي موسـى وهـو يقـر  -عليه الصالة والسالم–نعم، النبي 

 أنه استمع إليه، قال: لو علمت لحبرته لك تحبير ا. هل يدخل في هذا الباب؟ 
 طالب: ال يدخل.

ه للصـوت الحسـن َّلسـتماع -عليـه الصـالة والسـالم–َّل يدخل، لماذا؟ ألنه ُيريد أن ُيـدِخل السـرور علـى النبـي 
ي آلن إذا ســمع القــارع اآليــة مــن القــرآن بصــوت قــارع وتــأثر وخشــع وبكــى، بــه خيــر الكــالم. ا الجميــل الــذي ُأدِ 

وسمع اآلية نفسـها بصـوت آخـر وَّل أثـرت فيـه، هـذا مـا ُيوجـد عنـد النـاس كلهـم أو ُجلهـم؟ هـذا موجـود تسـمع 
ي  ن ـوا»، وتسـمعها مـن آخـر فتـؤثر فيـك؛ ولـذا جـاء األمـر بـالتغني بـالقرآن ااآلية من فالن مـا تحـرك فيـك سـاكن    ز 

و ات ك م    التغني بالقرآن َّل شك أنه يجعل اإلنسان يتأثر، هل يكون التأثير للقرآن أو للصوت؟ «ال ق ر آن  ب أ ص 
 طالب: للقرآن.

صار التأثير من القرآن؟ نعم التأثير للقرآن المؤدى  فرق  هيقرأ جريدة ما في كما ايقرأ قرآن   اطيب لما تسمع واحد  
المـؤثِ ر بصـوته قـرأ مـن ُكتـب الحـديث مـثال  هـل يبكـي اإلنسـان إذا سـمع؟ إنمـا  بهذا الصوت؛ ولذلك لو قـرأ هـذا

 يبكي للقرآن المؤدى بهذا الصوت.     
 طالب:........

ر، والتفســير علــى أنــه ُيتســامح فــي ترغيــب والترهيــب، والمغــازي والســيالجمهــور علــى أن فضــائل األعمــال، وال
الم فــي هــذا البــاب، وجــروا علــى ذلــك َّل ُيشــددون فــي أحاديــث ن غيــره كــعــأســانيدها، وُنقــل عــن اإلمــام أحمــد و 

وإن كان قول الجماهير هو األول، قول جمـاهير  ،وهذا منقول عن كثير من أهل العلم ،الفضائل، وبعضهم يرى 
 األئمة هو األول، وُنقل عن بعضهم أنه َّل فرق، يعني: الفضائل، واألحكام، والعقائد كلها َّل فرق بينهم.

ين مطلوب، وعمل السـلف علـى... بـل نقـل النـووي اإلجمـاع علـى التسـاهل وعلى كل حا ل التحري في أمور الدِ 
 نقل اإلجماع، مع أن اإلجماع منقوض؛ ألن فيه علماء خالفوا. ،في أحاديث الفضائل

{األولى: تفسير آية الكهف"  "فيه مسائل: :-رحمه هللا–قال  ث ل ك م  ر  م   اآلية. [110كهف:]ال }ق ل  إ ن م ا أ ن ا ب ش 
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ت ـه  »" الصـالح العمـل رد فـي العظـيم األمـرهذا  :الثانية" ك  ك ه   ت ر  ـر  ش   إذا الصـالح العمـل رد فـي العظـيم األمـر"هـذا « و 
ر ك  ف يه م ن  ع م ل  ع م الً »" هللا لغير شيء   دخله ك ه   أ ش  ر  ش  ت ه  و  ك  ي  غ ي ر ي، ت ر   .«م ع 

ك اء  »" الغنى كمال وهو لذلك، الموجب السبب ذكر :الثالثة" ر  ن ى الش  فغنـاه َّل  ،-جلَّ وعال–كمال الغنى هلل « أ ن ا أ غ 
  يعتريه نقص.

لزيد من الناس فيهم خمسة من األوَّلد فـيهم  لو مجموعة ورثة مثال  " الشركاء خير أنه األسباب من أن :لرابعة"ا
ا، هـل تحصـل المشـاحة  اأبـيهم شـيئ ا يسـير   هـؤَّلء الورثـة وِرثـوا عـن ،الغني، وفيهم المتوسط، وفيهم الفقيـر جـدًّ

ا، هـل ُيمكـن أن تحصـل  ابين الغني السوي ما هو البخيل أو الشحيح، الغني السوي إذا كان هذا النذر يسير   جدًّ
 محاكمات ومقاضاة؟ فكيف بالغني الذي َّل يعتري غناه نقٌص بوجٍه من الوجوه!! أومشاحة 

  من أين نأخذ؟" الشركاء خير أنه األسباب من أن :لرابعة"ا
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........

 ما يلزم، هل الغنى يدل على الخيرية؟ 
 طالب:........

 ألن من لم يتصف بالخيرية َّل يترك نصيبه هو فيه ُبعد.
وأنه يخاف عليهم من الرياء أكثر ممـا " الريـاء من أصحابه على -صلى هللا عليه وسلم– النبي خوف :الخامسة"
 خاف عليهم من الدجال.ي
ر الرياء يعني:" ذلك رفس   أنه :السادسة"  يـرى  لمـا زينهـاي   لكـن" ،هذا األصـل" -جل  وعـال- هلل صلي المرءي   أن" فسَّ

 لكن ُيزين هذه الصالة ِلما يرى من نظر رجل." رجل نظر من
 وهللا أعلم، وصلى هللا على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

  ى عبدك. اللهم صلِ  وسلم عل
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 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
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 697 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 .هللا الرحمن الرحيمبسم 

، وعلـى آلـه وصـحبه أجمعـين، اللهـم اغفـر لنـا   الحمد هلل رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك علـى نبينـا محمـد 
 ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

ڃ   ڃ   ڃ   }: : "بــاب  مــن الشــرك إرادة اإلنســان بعملــه الــدنيا، وقولــه تعــالى-رحمــه هللا تعــالى–قــال اإلمــام المجــدد 

 اآليتين. [15]هود: {چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ
ـــد  »: -وســـلم عليـــه هللا صـــلى- هللا رســـول قـــال: قـــال -عنـــه هللا رضـــي- هريـــرة أبـــي عـــن الصـــحيح فـــيو  ب  ـــس  ع  ت ع 

يل ـة ، إ ن   م  ب د  ال خ  ة ، ت ع س  ع  م يص  ب د  ال خ  ر ه م ، ت ع س  ع  ب د  الد   ، ت ع س  ع  ين ار  ـس  الد   ط ، ت ع  ـخ  ـط  س  ـي، و إ ن  ل ـم  ي ع  ـي  ر ض  ط  أ ع 
ه ، ع ث  ر أ س  ب يل  َّللا  ، أ ش  ه  ف ي س  ن ان  ف ر س  ذ  ب ع  ب د  آخ  ، ط وب ى ل ع  يك  ف ال  ا ن ت ق ش  ، و إ ذ ا ش  ـان  ف ـي  و ان ت ك س  م اه ، إ ن  ك  ب ر ة  ق د  م غ 

ة ، و إ ن   ر اس  ان  ف ي ال ح  ة  ك  ر اس  ف ع  ال ح  ف ع  ل م  ي ش  ذ ن  ل ه ، و إ ن  ش  ت أ ذ ن  ل م  ي ؤ  اق ة ، إ ن  ا س  ان  ف ي الس  اق ة  ك  ان  ف ي الس    .« ك 
 :مسائل فيه

 .اآلخرة بعمل الدنيا اإلنسان إرادة :األولى
 .هود آية تفسير :الثانية
 .والخميصة والدرهم الدينار عبد المسلم اإلنسان تسمية :الثالثة

ط  » بأنه ذلك تفسير :بعةالرا خ  ط  س  ي، و إ ن  ل م  ي ع  ي  ر ض   .«إ ن  أ ع ط 
 .«وانتكس تعس»: قوله الخامسة
 .«انتقش فال شيك وإذا»: قوله السادسة
 ".الصفات بتلك الموصوف المجاهد على الثناء :السابعة

علـى آلـه وأصـحابه أجمعـين، الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسـوله نبينـا محمـد و 
 أما بعد:

بــاب  مــن الشــرك إرادة اإلنســان فــي كتــاب التوحيــد: " -رحمــه هللا–فيقــول اإلمــام الشــيخ/ محمــد بــن عبــد الوهــاب 
" الشرك أعم من أن يكون األصغر أو األكبر، أعم من أن يكـون األكبـر أو األصـغر؛ ألنـه إذا كانـت بعمله الدنيا

وُمنصبة بتمامها في جميع أعماله على أمور الدنيا، فهـذا  -جلَّ وعال–رادة وجه هللا اإلرادة منتفية تمام ا عن إ
خال قلبه مـن محبـة هللا، وقـد تكـون هـذه اإلرادة أقـل مـن هـذا المسـتوى فتكـون مـؤثرة فـي  -نسأل هللا العافية-

 عمله، وتكون من نوع الشرك األصغر.
ه اإلرادة، فهو من باب إضافة المصدر إلى فاعلـه، مـن إضـافة اإلرادة القصد، اإلنسان فاعل هذ "إرادة اإلنسان"

المصدر إلى الفاعل، وقد ُيضاف المصدر إلى الفاعل، وقد ُيضاف المصدر إلى المفعـول، بعملـه الـذي ُيـراد بـه 
 في األصل وجه هللا الذي ُيراد به وجه هللا والدار اآلخرة.

للناس وجه هللا والدار اآلخرة، وإنما ُيريد به الدنيا؛ ولذا جاء الذم  وَّل ُيريد بهذا العمل الذي ُيظهره "بعمله الدنيا"
 لماذا ُذمَّ من هاجر من أجل امرأٍة أو دنيا؟  ،«إنما األعمال بالنيات» :في حديث عمر

 طالب: ألنه أظهر إرادة اآلخرة.
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 ورسـوله، فهجرتـه إلـى هللا فمـن كانـت هجرتـه إلـى هللا»ألنه أظهر إرادة اآلخرة وهو فـي حقيقـة األمـر ُيريـد الـدنيا 
قد يقول قائـل: أنـا بحثـت  «إليه ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا ي صيبها أو امرأة  يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر

 ماتت زوجته، وبحث في بلده ما وجد من ُيزوجه، فانتقل إلى بلٍد آخر ُيريد زوجة، هل ُيذم؟ ،عن زوجة
 طالب: ال.

مــدح؟ ذم، لمــاذا ُيــَذم وقــد هــاجر ألمــٍر واضــح، بــل هــو شــرعي وُمرغــٌب فيــه  أمذم  والســياق فــي الحــديث ســياق
شرع ا، ومـن ُسـنن المرسـلين هـاجر ليتـزوج، أو ضـاقت بـه الـدنيا فـي بلـده فانتقـل إلـى بلـٍد آخـر؛ ليطلـب الـدنيا 

لنـاس أنـه ُيريـد التجارة مثال ، هل ُيذم مثـل هـذا؟ مـا ُيـذم، لكـن مـا وجـه الـذم فـي هـاتين الصـورتين؟ لـو ُيظهـر ل
الســماط، فــر  اآلخــرة، قلنــا فــي مناســبات: أنــه لــو جــاء شــخص قبــل أذان المغــرب يــوم اَّلثنــين بربــع ســاعة، 

فـالن، فـي هـذا الوقـت األكـل فـي  ب المسجد، وكـل مـن دخـل تفضـل يـا أبـاووضع التمر والماء والقهوة. ُفتح با
م؟  أمالمسجد مباح   ُمحرَّ
 طالب: مباح.
أن يأكل في المسـجد، وكونـه يجلـس فـي هـذا الوقـت وينتظـر حتـى ُيـؤذِ ن المـؤذن يعنـي لـو إشكال  همباح ما في

ما ُيذم؟ ُيـذم؛ ألنـه ُيظهـر  أمأكل قبل األذان انتفى المحظور، لكن انتظر إلى أن أذَّن المؤذِ ن وهو ما صام، ُيذم 
لكن كونـه يعمـد إلـى هـذا الوقـت للناس أنه صائم، وإَّل األصل أن األكل في المسجد مباح وَّل فيه أدنى إشكال، 

 ،مـا يفـوت أحـد حتـىفـالن  الباب الثاني البعيد تفضل با أبـا يموه على الناس أنه صائم، حتى لو جاء أحد من
ما ُيذم؟ ُيذم؛ ألنه ُيظهر للناس أنه صائم وهو في الحقيقة ليس بصائم، وإَّل فأصل العمـل أم وهو ما صام ُيذم 

 ُمباح.
لمرأة في األصل َّل ُيذم، بل قد ُيؤجر، لمـاذا؟ ألنـه ُيريـد أن ُيحقـق مطلب ـا شـرعي ا وهـو هذا الذي هاجر من أجل ا

النكاح، ُيعف نفسه وُيعف الزوجة التي ُيريد أن يتزوجها، ويمتثل ما ُأمر به شرع ا من فعل مـا شـرعه هللا علـى 
 .«لكني أصوم وأفطر، وآكل اللحم وأتزوج النساء»سائر الرسل، ومن ُسنن المرسلين 

 طالب:........
 السماط هذا. فر  يَّل..َّل المسألة على الذ

 طالب:........
ي يضعه، وقصد هذا الوقت، وأتى بما يفعله الصوام بدقـة، وانتظـر مسـك التمـر بيـده حتـى إذا قـال المـؤذن: الذ

ذان انتهــى يعنــي هــذا؟ لمــاذا لــم يأكــل قبــل ربــع ســاعة؟! يعنــي لــو أكــل قبــل األ مــاذاهللا أكبــر، قــال: بســم هللا، 
تمويه، لكن انتظر حتى أذَّن المؤذِ ن، وإَّل فاألصل األكـل مـا فيـه شـيء، هـذا ُيظهـر للنـاس أنـه  هاإلشكال ما في

صائم، وذاك ُيظهر للناس أنه هاجر هلل ورسوله، وهو مـا هـاجر إَّل مـن أجـل هـذه المـرأة، أو مـا هـاجر إَّل مـن 
شيء، إن لم يترجَّح جانب الثواب فيه، إذا نوى نوايـا أخـرى  هأجل هذه الدنيا، األصل في العمل أنه مباح ما في

 }قصد بهذه المرأة ما ُيقصد من المقاصد الشرعية، وقصد في كسب الدنيا أن ُيعف نفسه عن الناس، وامتثـال 
ا قصد اإلحسان إلى الناس، ُيؤجر علـى هـذا، لكـن اإلشـكال  ،[77]القصـص: {وئ   ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئۈئ وأيض 
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 ُيريـد ذلـك، وإنمـا لى الناس أنـه هـاجر مـن أجـل وجـه هللا، والـدار اآلخـرة، وهـو فـي الحقيقـة َّلفي كونه يموه ع
 .ُيريد الدنيا

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
 فيه؟ ماذاالزواج 

 طالب:........
 وبأي وسيلة؟ ؟بأي وجه

 طالب:........
 هاجر لمن؟

 طالب:........
من كانت هجرته إلى هللا ورسـوله، فهجرتـه »ي الحديث سياق ذم في مقابل السياق ف ،اآلن هو مذموم ،ما ُيؤجر

ا هجرته إلى هللا ورسـوله، بالمقابـل  «إلى هللا ورسـوله إذا هـاجر المـرأة  يتزوجهـا أو »يعني أجر ا وثواب ا ونية  وقصد 
ن األصـل أنـه مـا فيـه والسياق في مقابل الجملة األولـى سـياق ذم، ولكـ «دنيا ي صيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه

 تـذهبشيء، الهجرة من أجل الدنيا إذا ضاقت بك الدنيا ما أحد يلومك، بل قد ُتؤمر بذلك أو مـا وجـدت زوجـة 
 .ه إشكالتبحث عن زوجة ما في

 لكن اإلشكال في أن ُتظهر للناس أنك هاجرت إلى هللا ورسوله، ما هاجرت إَّل من أجل الهجرة ذاتها.
 إني في بلدي ما استطعت أن آخـذ راحتـي فـي التعبـد وفـي الـدعوة، وفـي طلـب العلـم، ُتظهر للناس تقول: وهللا

 وفي كذا وكذا، وأنت ما لك أي هدف من هذه األمور، إَّل لتتزوج أو تطلب الدنيا.
  .""باب  من الشرك إرادة اإلنسان بعمله: -رحمه هللا تعالى–يقول المؤلف 
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........

 نعم.
 الب:........ط

 األصل. "بعمله"
 طالب:........

 َّل، بعمله الذي ُيراد به وجه هللا.
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........
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 ين؟أ
 طالب:........

 ُيظهر للناس أنه صائم. ،، لكن القصد إرادة وجه هللانعم
ولو بواحـد مـن "بعمله" ول: مفرد مضاف، فيُعم جميع أعماله؛ ألن المفرد المضاف يُعم أو نق "بعمله"هل نقول: 

 أعماله، ويكون نصيبه من الشرك بقدر نصيبه في هذا العمل؟
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........

 للتبعيض. "من"تبعيض،  "من الشرك" وبعدألن الشرك َّل يقبل التجزئة،  ؛نعم
 معنى اآليتين؟ ما اآليتين" [15]هود: {ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ}"وقوله تعالى: 
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:........

أكمل اآليتين أو اقرأ اآليتين؛ ولذلك هي منصـوبة، مثـل الحـديث، تقـول: الحـديَث، يعنـي: أكمـل الحـديث أو اقـرأ 
ك: الحــديث، وعلــى هــذا إذا قــال لــك المؤلــف: الحــديث فــي كتــاٍب مصــنَّف، المؤلــف مــا أكمــل الحــديث، وقــال لــ

ــا لهــذا األمــر  الحــديث، المؤلــف مــا أكمــل اآليــة، أو قــال لــك: اآليتــين أو اآليــات، هــل مــن حقــك أن تضــيف تبع 
 المضمر أن ُتضيف بقية الحديث أو بقية اآلية؟

 طالب: ال.
 النُّسخ تختلف، بعض النُّسخ فيها إكمال.

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
 لة نقاط وَّل غيره؛ ألن بعض النُّسخ فيها تكميل.ما هي مسأ ،َّل

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
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ــه:   {ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ} [15]هــود: {چ }انظــر مــاذا يقــول لــك فــي الحاشــية؟ فــي َّلم إلــى قول
 اآليتين. [15]هود:

 اآلية األولى. [15]هود: {ڇ   ڍ   ڍ   ڌ }وفي طاء وخاء وفاء وضاد إلى قوله: 
بعـض  [16-15]هـود: {ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ*         ڇ   ڍ   ڍ   ڌ }في ألـف وحـاء إلـى قولـه: و 

يعنـــي أكمـــل  [16]هـــود: {ک   ک   ک   گ   گ   گ   گ   ڳ  }اآليـــة الثانيـــة، وفـــي نســـخٍة إلـــى قولـــه: 
 اآليتين.

وأنـت تفهـم أن معنـى قولـه  "اآليتـين": لو جزمنا أن الشيخ ما أكمل اآليتين، وقـال لـك ،سخدعنا من اختالف الن  
اآليتين أكمل اآليتين، إكمالهما قراءة، وإكمال الحديث قراءة هذا ما فيه أدنـى إشـكال، وهـو امتثـاٌل لألمـر، لكـن 

 أو معك تفويض من المؤلف؟  ،إكمالهما كتابة ُمخل باألمانة العلمية
 طالب: م خل.

 .نعم
 طالب:........

 رفون.ألن بعض الشراح يتص ؛نعم
 طالب:........

 .نعم
معـك تفـويض مـن المؤلـف أنـك ُتكمـل اآليتـين، لكـن هـل تكملهمـا قـراءة؟ هـذا مـا فيـه  ،هو معناه أكمـل اآليتـين

 إشكال، ُتكملهما كتابة وتزيد في الكتاب الذي وضعه المؤلف على ما وضعه عليه؟ 
 طالب:........

 ُمشترط؟ ما عنده كل هذا. كيف
 طالب:........

 .نعم
 الب:........ط

 ؟ماذا
 طالب:........

لمـن يـأتي  يعني ُيزاد في الشرح ما ُيزاد في المتن؟ في الشرح وليس في المتن؛ ألن اإلذن بالزيـادة يفـتح مجـاَّل  
بعد، وهذا يزيد، وذاك يزيد، ثم هذا يحذف، وهذا ُيـنقص. ُتمسـخ الكتـب بهـذه الطريقـة، األصـل أن تبقـى الكتـب 

 ما ُنصحح؟ أم أحيان ا يكون في الكتاب األصلي خطأ، َّل يحتمل الصواب، ُنصحح  هألنعلى ما تركها مؤلفوها؛ 
 طالب:......

 ؟ماذا
 طالب:........
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 في الحاشية؟أم ُنصحح في األصل 
 طالب: في الحاشية.

 .نعم
 طالب: في الحاشية.

 إذا كان الخطأ في آية، فأهل العلم قالوا قاطبة: ُيصحح.
 طالب:........

 .نعم
 :........طالب

 في قراءٍة أخرى مثال . افي األصل ُيصحح إذا كان في آية، وليس لهذا الخطأ وجه  
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........

ـا اختصـار ا...ظروفهم تختلـف عـن  ـا يكـون اختصـار ا للـورق، وأحيان  َّل..َّل، أحيان ا يصـير اختصـار ا للوقـت، وأحيان 
ت اآليتين واآلية في كل باٍب من األبواب وزاد عندك ملزمة فـي الكتـاب، ظروفنا، لكن عندنا إذا صار عندنا كمل

واألصل اآليات محفوظة، سواء  بالقوة أو بالفعل، بالفعل أو بالقوة القريبة مـن الفعـل، والحـديث كـذلك المصـادر 
 وبإمكانك أن ُتكمل. ،موجودة

لموضــع األول مــن صــحيح البخــاري، فــي ا «إنمــا األعمــال بالنيــات»لكــن يأتيــك مــن يجهــل، فيــأتي إلــى حــديث 
ا ي صــيبها أو امــرأة  رئ  مــا نــوى، فمــن كانــت هجرتــه لــدنيإنمــا األعمــال بالنيــات، وإنمــا لكــل امــ»ويقــول: فيــه ســقط 

فمـن كانـت هجرتـه إلـى هللا ورسـوله، فهجرتـه »السقط؟  مايقول: فيه سقط،  «يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه
واحــد مــن طــالب  ءيجــيفذكــر هــذه الجملــة فــي الموضــع األول، واعتــذروا عنــه،  البخــاري مــا «إلــى هللا ورســوله

، وبهــذا يحصــل هم نهــم، وعنــدهم هجـوٌم مــن غيــر تــرو ٍ َّل، بعـض الطــالب عنــد ،العلـم، وقــال: فيــه ســقط وُيلحــق
 التحريف في كتب أهل العلم، بل يجب أن تبقى كما هي.

 صل إن لم يكن هناك وجه من قراءٍة أخرى أو نحوها.: في آية ُيصحح في األ-مثل ما قلنا–إذا كان الخطأ 
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........

بــد أن يعتمــد أصــال  يمشــي عليــه َّل يزيــد وَّل يــنقص، إذا درس النُّســخ، ووجــد هــذا األصــل بالفعــل هــو  َّل هــو َّل
مـثال  تفسـير  هاألصل، ُنسخة المؤلف أو نسخة مقروءة على المؤلف، وُنسخة صـححها المؤلـف هـذا غيـر؛ ألنـ

ابن كثير اآلن موجود له أكثر من مائة نسخة خطية، أكثر من مائة نسخة خطية، وأردنا أن نحقق تفسير ابن 
يصـير؟ يعنـي عليـك أن  مـاذاكثير وجاءك من جمع هذه المائة وزاد من هذه، وزاد من هـذه، ونقـص مـن هـذا، 

يهـا خطـوط أهـل العلـم، واألقـرب إلـى المؤلـف، والبـاقي تنتقي النُّسخ الموثقة المعتمدة عند أهل العلم، والتـي عل



 703 

ليه في الحاشية، وليس كل شيٍء ُيشار إليـه مـع كثـرة النُّسـخ؛ ألنـه بـدل الكتـاب مـا هـو أربعـة مجلـدات إتشير 
  من هذه الحواشي. اخمس مجلدات يصير خمسين ُمجلد  

بعـض الُمحققـين، وقـد يكـون مـن الكبـار  وفائدة القارع قد تكون أقل من التعب الذي ُتعب عليـه، لكـن بالتجربـة
يجتهد ويضع في األصل كلمة وُيشير في الحاشـية إلـى أنـه فـي نسـخٍة كـذا، ثـم مـع قـراءة السـياق وكـذا يتبـين 
الــذي فــي الحاشــية أصــح، أصــح وأقــرب إلــى الســياق ممــا أثبتــه، وهــذا موجــود وأعمــال البشــر كلهــا علــى هــذه 

 الطريق، لكن ُمقله مستكثر.
مـن الشـراح أكمـل اآليتـين واعتـذر، قـال: أكملـت اآليتـين  االـذي دعـاني إلـى هـذا الكـالم أن واحـد   على كـل حـال

  واألصل ما فيه إكمال، ولعل األمر أن يكون خير ا.
لكـن  ،، ليس الخلل بكبيـرامثل هذا اإلكمال مادام عندك إذن من المؤلف أن ُتكمل، عندك إذن فليس الخلل كبير  

ٍ ، وُتكمل بنفسك، بعاألصل أن تفعل كما فعل عـن الصـحابة، أو مـا فيهـا  ض الكتب فـي األسـانيد مـا فيهـا تـرض 
عليـه الصـالة –كمـا قـالوا عـن اإلمـام أحمـد: أنـه ُيصـلي علـى النبـي  -عليه الصالة والسالم–صالة على النبي 

د؛ ألنـه فـي بع ليعود إليها فيما -عليه الصالة والسالم–في نفسه، وبعضهم يترك الصالة على النبي  -والسالم
 ما تكمل؟ أم ق، وُترك تكمل مجلس اإلمالء ما يلح

 طالب:........
 لماذا؟ ألنه من باب الدعاء َّل من باب الرواية، وهذا يختلف عن هذا.

 طالب:........
 نعم.

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
في الموضـع األول يـذكر الُكنيـة في كل الرواة  -رضي هللا عنه–في األربعين عن أبي حفٍص عمر بن الخطاب 

ي ُأخـذ منـه ترجـع لألصـل الـذ -ى هللا عليـه وسـلمصـل–، وعن الحسـن بـن علـي سـبط رسـول هللا والنَّسب كامال  
 الحديث ما فيه.
 طالب:........
 هذا تقصد؟

 طالب:........
ح كالذيل على الكتاب، زيادة ابن رجب علـى أحاديـث النـووي هـذا مـن بـاب التكميـل؛ ألن هـذه  َّل..َّل، هذا موضَّ

أن ُيكمــل هــذه األحاديــث بأحاديــث َّل تقــل عنهــا أهميــة،  -رحمــه هللا–األحاديــث قواعــد جوامــع ورأى ابــن رجــب 
 إشكال، يعني كالذيل. هوُمبين أنها من زيادة ابن رجب ما في

 طالب:........
 ؟ماذا
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 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
 يقول؟ ماذا ،عبد الرحمن ، أباأنا ما أسمع

 طالب:........
قاطبة على أنه ُيصحح في أصل الكتاب ما لم يكن هناك وجه في القراءة يعتمدها المؤلف وأنت ما تدري عنـه، 

ف ع   }مثال  كثير من ُنسخ الصحيح الموثقة   [11]المجادلـة: {مب   ىب }والذي في المصـاحف  [11]المجادلـة: {َّللا   ي ر 
  قراءة البخاري ونتركها على أصلها أو ُنصحح؟ ُنسخ مقروءة على أئمة، نقول: هذه

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
 هل أنت أحطت بكل شيء؟

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
، لكن القرآن أمره واضـح وصـريح، واَّلخـتالف فيـه يسـير، وحمايـة القـرآن وصـيانته أمـٌر مقـرر فـي الشـرع، نعم

أو يبقـى الخطـأ فـي األصـل  ل ُيصـحح فـي األصـل وُيشـار إلـى أن هنـاك خطـأ  لكن إذا كان الخطأ في حديث، فهـ
وُيشار إلى الصواب في الحاشية؟ قوَّلن ألهل العلـم، وهمـا قـوَّلن ألهـل الحـديث فيمـا قـرروه فـي كتابـة الحـديث 

يعنـي حـديث  كون هذا أصـل الروايـة وإن كـان خطـأ  يوضبطه من كتب علوم الحديث؛ ألنه قد تكون رواية، وقد 
 ؟مقلوب ُتصححه، وفي أصل روايته هكذا

 طالب:........
 ُتصحح؟ أن في صحيح مسلم، تريد «حتى ال تعلم يمينه ما تنفق شماله»

 طالب:........
 آخذه من هذا الكتاب. صدر فالتصحيح من ذلك المصدر؛ ألنهإذا عزاه لم

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
 تتحرى هل وجد في مصدٍر آخر أو شيء.

  طالب:........
يقولون: هـذا حـديث مقلـوب،  «حتى ال تعلم يمينه ما تنفق شماله»، يعني لو في صحيح مسلم نعمفي الحاشية 

ألن اإلنفاق األصل فيـه بـاليمين، وأنـا قلـت: ُيمكـن توجيهـه علـى  ؛«حتى ال تعلم شماله ما تنفق يمينه»واألصل 
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والمســألة ُمفترضــة فــي رجــٍل ُمكثــر مــن الصــدقة، وُمخــٍف  وجــٍه يصــح؛ ألن هــذا ســياقه ســياق إخفــاء الصــدقة،
لصدقته، مثال  وهو جالس في المسجد، أو ُقل: في الحرم مثال  والسؤال عن يمينه أو عـن شـماله، وهـذا ُيعطيـه 

 .ه ما يمنعي يمنع؟ ما فيما الذما ُيرى، ما يطلعون لهؤَّلء،  حتىبيده اليمنى، وهذا ُيعطيه بيده الُيسرى 
 .....طالب:...

 .نعم
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........

ي ، والــذي ُيصــحح فــي حاشــية، والــذالروايــة تبقــى كمــا هــي، وَّل ُيَتصــرَّف فــي كتــب أهــل العلــم، تبقــى كمــا هــي
ب ما ُخطِ ئ فُيوجهه.  ُيصحح في شرع هذا األمر إليه، ثم قد يأتي من ُيصوِ 

ــــــا  [15]هــــــود: {ڌ   ڇ   ڍ   ڍ ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ} ــــــي: َّل ُينقصــــــون مم يعن
يستحقونه في الدنيا على أعمالهم التي عملوها من أجل الـدنيا مـا ُيبخسـون مـن نصـيبهم شـيء، ُيوفـون فيهـا 

ألنهـم اسـتوفوا فـي الـدنيا كـل مـا  ؛[16]هود: {ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ}في الدنيا، لكن في اآلخرة 
يعنـي:  {ک } [16]هـود: {ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ ک   ک   ک   گ  ڎ   ڎ }يبقـى؟  ماذايستحقونه، 

 .[16]هود: {گ   گ   گ   ڳ }عليهم  ابطل وذهب ضياع ا وخسران  
، لعلـم، وكثيـٌر مـنهم لـم يجـد لـه حـالًّ سـؤال ُمقلـق لكثيـٍر مـن طلبـة ا [15]هود: {ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ}

ترقبـون شـيئ ا، وَّل ينتظـرون علم عند المشايخ فـي المسـاجد َّل يقبل أن ُتوجد هذه الدراسات النظامية، وطالب ال
 .شيئ ا

 طالب:........
ــة، وقــدامك  ،النيــة خالصــة، لكــن جــاءت الدراســات النظاميــة ــى مرحل ــة إل ويــنجح مــن ســنة لســنة، ومــن مرحل

فيهـا علـم  المستقبل والوظائف، يعني اإلخالص عزيز، وكثيٌر منهم يقولون: جاهدنا أنفسنا، جئنا لهذه الكليـات
شرعي، ونطلب العلم الشرعي، لكن أمامنـا المسـتقبل يتـراءى لنـا فـي كـل لحظـة، ومـا مـن شـهادات ُتمكننـا مـن 

 خالص وعجزنا، نترك الدراسة؟ الوعيد شديد.اإلجاهدنا ُنريد  ،العمل الُمكسب الُمدر من أمور الدنيا، وحاولنا
َهـم الـدنيا  أضـع كيـف ،فيتـرك الدراسـة. الوعيـد شـديد يعني بعض النـاس؛ لقـوة إيمانـه َتغِلـب عليـه هـذه الحالـة

ول ؤ ول وقد َّل يكون ُيعاني هذه المعاناة يتصور الوضع، لكن السـائل ُيعـاني أشـد، والمسـؤ المس ؟بأمور اآلخرة
ُيريد أن ُيسدد وُيقارب، وأن يكون هذا الذي تحرَّج من هذا الموقف يكون أنفع من غيـره لألمـة، وتكـون القـرائن 

يقـول لـه: التـرك لـيس  -جـلَّ وعـال–وأنه صاحب دين، وعنده نـوع إخـالص وخـوف مـن هللا  ،أنه أنفع تدل على
 بعالج، إنما تابع وجاهد نفسك، وإذا علم هللا منك صدق المجاهدة أعانك على صدق اإلخالص.
ـن وقديم ا بعض السلف قال: طلبنا العلم للدنيا، فـأبى إَّل أن يكـون لرخـرة، والواقـع يشـهد أنـه كل مـا تقـدمت السِ 

وزاد التحصيل عند طالب العلم يكون أقرب إلى اإلخالص؛ ألنه فـي نشـوة الطلـب فـي بدايتـه قـد َّل يكـون عنـده 
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وَّل مثقال ذرة من إخالص، وهذا ُمشاهد أن تنظر إلى هذا الطالب في الطلب في الكلية وأول ما يتخـرج ويتعـين 
ا امعيد   ويرسـخ فـي علمـه  ،ويتـزود مـن العلـم ،اصـبر عليـه كـم سـنة عند نفسه، لكـن أو مالزم قاٍض تجده شيئ 
 تغير حاله، تتغير حاله وهذا الشيء ُمشاهد، وهللا المستعان.ت

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب: من نيته تحصيل الدنيا وطلب العلم؟
 هذا تشريك هذا، هذا تشريك في العبادة.

 طالب:........
لتشريك ذكر القرطبي في تفسير سورة المـاعون مسـائل دقيقـة فـي التشـريك، حتـى قـال: واضح تشريك، وا، نعم

إن المالكية يمنعون من إطالة الركوع من أجل الداخل، لمَّا اإلمام يسـمع الـداخل وُيطيـل الركـوع؛ لُيـدرك الركعـة، 
صـل أنـه ُيسـبح ثـالث مقـرر عنـد اإلمـام فـي األ هـو قال: هذا تشريك؛ ألن األصـل أن أصـل العبـادة القـدر الـذي

وضعها؟ الجمهـور يقولـون: َّل،  ماتسبيحات، خمس تسبيحات، سبع تسبيحات، لكن زاد إلى عشر هذه الثالث 
يـدخل  -عليـه الصـالة والسـالم–وكما جاز النقص من الصالة، كـان النبـي  ،هذا من باب اإلحسان على الداخل

ُبكاء الصبي مراعاة  لقلب أمه، فلتكن الزيـادة مـن أجـل الصالة ُيريد أن ُيطيلها فُيخففها؛ من أجل ما يسمع من 
 شيء. همراعاة هذا الداخل إحسان ا إليه من هذا النوع ما في

 وَّل شك أن هذه المسائل الدقيقة تحتاج إلى معالجة في القلب، تحتاج ما هي بسهلة.
 أتي المسائل الفرعية الفقهية واألصولية، شخص....تُثم 

ل عرفنا أنها من باب اإلحسان إلى هذا الداخل عند الجمهور، وَّل أثر لها فـي الصـالة، في مسألة انتظار الداخ
وهو كونه ُيدرك  ،وقلب اإلمام نظيف من التشريك، والملحوظ في مثل هذا الصنيع هو اإلحسان إلى هذا الداخل

 الركعة. 
ح سـبع تسـبيحات وزاد فـي اإلمـام الـذي بـدَّل  مـن أن ُيسـبح ثـالث تسـبيحات سـبَّ  ما الـذي صـار؟ ،هذا الشخص

الوقت ما زاد هذا الوقت المزيد، هنـاك قاعـدة عنـد أهـل العلـم فـي القـدر الزائـد علـى الواجـب، القـدر الزائـد علـى 
الواجب قالوا: إن كـان متميـز ا بنفسـه فهـو منـدوب، وإن كـان غيـر متميـز بنفسـه فهـو داخـٌل فـي الواجـب، فهـذا 

 دخل في المندوب؟ الزائد من اإلمام يدخل في الواجب أو ي
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:........
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هو من جنسه، لكن هو قدٌر زائد على الواجب، األصل أن ما زاد على الواجب ُسنَّة منـدوب، ويمثلـون فـي كتـب 
 اار  زكاتــه نصــف دينــار، هــذا أدى دينــف ،ااألصــول كمــن أدى دينــار ا عــن عشــرين، مــن كــان عنــده عشــرون دينــار  

 ، هل الدينار كله واجب أو نصفه واجب ونصفه مندوب؟كامال  
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:........
 كله واجب؟

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
أنت إذا أردت أن تدفع صدقة الفطر الواجب عليك صـاع، فأتيـت بكـيس ودفعتـه إلـى  ،قالوا: الزيادة غير متميزة
مت هذا ا ؛ اوالبقيـة نـدب   الكـيس إلـى آصـع ووضـعت كـل صـاٍع فـي كـيس صـار القـدر الواجـب واحـد  فقير، أو قسَّ

 ألنها متميزة.
هذا الداخل الذي دخل وأدرك اإلمام في القـدر المنـدوب الزائـد، وقلنـا: َّل تصـح صـالة المفتـرض خلـف المتنفـل، 

 ماذا يكون إدراكه للركعة؟ 
 طالب: غير مجزئ.

 ؟ماذا
 اعدة.    طالب: غير م جزئ على الق

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
 ألنها غير متميزة، زيادة غير متميزة فداخلة في الواجب.

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
 خالص انتهى اإلشكال قلنا: زيادة غير متميزة، وحتى على أصل الحنابلة واجبة ما يتأثر.

ـا يقـول: فـي الصـحيح، وُيريـد الشيخ كثيـر ا مـا يقـول: فـي الصـحيح  "وفي الصحيح" والمـراد بـه: البخـاري، وأحيان 
  .ا، وأحيان ا يقول: في الصحيح، والمراد: جنس الصحيحين، جنس الصحيح وهو يشمل البخاري ومسلم  امسلم  

ين ار  »: -وســلم عليــه هللا صــلى- هللا رســول قــال: قــال-عنــه هللا رضــي- هريــرة أبــي عــن" ــد  الــد   ب  ــس  ع  ــس  »" «ت ع   «ت ع 
ا شقيًّ  بمعنى: خسر، والتعاسة ضد السعادة، فبدَّل  من ا يكون تعيس   ا.أن يكون سعيد 
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ين ار  » ب د  الد   ا هلل حقيقـة ؛  «ع  ا للدينار؛ ألنه ُيقدم حـب الـدينار علـى مـا ُيحبـه هللا ورسـوله، ولـيس عبـد  جعله عبد 
ف القلب على مراد المعبود، وهـذا قلبـه متصـرٌف علـى  مـا يوافـق هـذا الكسـب كسـب الـدينار، ألن العبودية ُتصرِ 

ر ه م  »والدينار معروف أنـه مـن الـذهب.  ب ـد  الـد   ـس  ع  ـا فـي عهـد  «ت ع  مـن الفضـة، والـدينار صـرفه اثنـا عشـر درهم 
ولذا جـاء القطـع فـي السـرقة بربـع دينـار، وقطـع فـي مجـٍن قيمتـه ثالثـة دراهـم،  -عليه الصالة والسالم–النبي 
ـا عشـرين يكـون الـذهب فيـه ار درهم ـعش ُيعادل اثني فالدينار ، وأنـه قـد يزيـد فيصـل إلـى خمسـة عشـر أو أحيان 

ُشح، والفضة فيها ُيسـر، تكـون موجـودة فيزيـد الصـرف، أو العكـس احتـاج النـاس إلـى الفضـة والـذهب متـوافر 
 فيكون بعشرة أو أقل، وأنتم...

  طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
 ؟كيف

 طالب:........
ا؟ الصرف الدينار اثنا عشـر  مايعني  رأيك قطع في مجٍن قيمته ثالثة دراهم، وَّل ُيقطع إَّل في ربع ديناٍر فصاعد 
ا. ،، والدية من الذهب ألفادرهم    ومن الفضة اثنا عشر ألف 

 طالب:........
 عشرين ومائتي مثقال.

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
 لكن كم النسبة؟، نعم

 طالب:........
أنـت تنظـر إلـى مـثال  قيمـة العمـالت اليـوم هـل هـي ثابتـة  ،لـيس بثابـت ،، أنـا أقـول: الصـرف مـا هـو بثابـتمنع

 بعضها لبعض؟
 طالب: ال.

في القطـع نسـبة واحـد إلـى  -المعليه الصالة والس–قد يزيد هذا، وقد ينقص هذا، لكن الصرف في عهد النبي 
 عشر. اثني

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
 األصل؟ما 

 طالب:........
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 على خالف بين أهل العلم األصل الذهب أو الفضة أو كالهما أصل.
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........

هذا الخالف موجود إلى يومنا هذا، والخلل موجود، هل األصل الذهب أو الفضـة أو كـل مـا جـاء بـه نـص فهـو 
 أصل؟ 

ــد  ا» ب  ــس  ع  ــة ، ت ع  م يص  ــد  ال خ  ب  ــس  ع  يل ــة  ت ع  م  الصــنف األول فــي عبــادة المــال، والثــاني فــي عبــادة مــا ُيســمى  «ل خ 
باألثاث، والناس لكل قوٍم وارث، بعض الناس المال عنده ُيوجهه وُيسيره، وبعض الناس األثاث تجد فـي بعـض 

ر ط تبسـطه وخـالص وإذا صـابفـرا  بسـ َّل يـأتيهـو ف، وليس من النوع الرخيص، االجهات تغيير األثاث سنويًّ 
الناس يؤثثون بالماليين، وبعد سنة يغيـر ولـو مـا جلـس عليـه، ويهـتم  ،َّل، األثاث اليوم ُمكِلف ،بعد سنة تغيره

 داءه من أجل هذا.لهذا ويصرف وقته وجهده ووَّلءه وع
يل ـة  » م  ب د  ال خ  ة ، ت ع س  ع  م يص  ب د  ال خ  مه على مرضاة يهتم به ويقد اأو لباس يهتم بمظهره، أو يكون فراش   «ت ع س  ع 

طيب غير هذه األمور مثال  طالب علـم لـه عنايـة بالكتـب مـثال  وُذِكـر لـه تركـة فـي ناحيـة مـن  ،-جلَّ وعال–هللا 
 تقول؟ ماذاركب السيارة فاتته الصالة،  ،نواحي البلد، ويخشى أن تفوته

 طالب:........
 .نعم

 طالب: مشكلة.
 ؟ماذا

 طالب: مشكلة.
 ؟ماذا

 .طالب: مذموم
 مذموم؟

 طالب:........
ــد أن ُيصــلي قــدام، والعــادة جــرت  ،َّل ــا ُتتــرك الصــالة َّل لشــيء، لكــن فقــط ُيري أن  -ســبحان هللا العظــيم–أحيان 

 اإلنسان إذا ركب السيارة بعد األذان وقال: قدام..قدام تفوته.
بوبـات الـنفس، علـى على كل حال ينبغي أن يكون الهوى تبع ا ِلما جاء به هللا ورسوله، َّل ُيـؤِثر شـيئ ا علـى مح

ما جاء عن هللا ورسوله، والنظر الدقيق في حديث الثالثة الذين انطبق علـيهم الغـار، وفـيهم الـذي انتظـر أبـاه 
سـببه، لـو نظرنـا والصـبية يتاضـغون، فُشـكر لـه هـذا العمـل وُفـرِ ج عنـه ب ،واللبن في يده -يستيقظ–حتى ُيفيق 

 للـذيننصـفه  ، أعـطِ يقـول؟ يقـول: اقسـم هـذا اإلنـاء مـاذاا قهيًّا، عقليًّـا حتى، حتى فا أو فقهيًّ إلى المسألة عقليًّ 
ك نصفه، هذا من حيث العقل، ومـن حيـث الفقـه النفقـة الُمقدمـة نفقـة األبـوين واترك ألبييتاضغون من الجوع، 

 أو األوَّلد؟
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 طالب: األوالد.
م مـا أراده ـا قـدَّ مـن البـر واإلحسـان إلـى  -جـلَّ وعـال–هللا  الزوجة واألوَّلد ُمقدمة، هـذا مـن حيـث الفقـه، لكـن لمَّ
 الوالدين على ما تهواه نفسه، وإن كان في عبادة ُغفر له بسبب ذلك.

المسألة التي حصلت في سنة سبعة عشر لمَّا حصل الحريق عنده في الخيمة أبوه ومعه طفـالن حصـل حريـق 
الطفلين بعده سهل؟ لكن لو حمل الوالد  حمل الطفلين وهرب بهما، وترك الوالد يحترق من هذا الباب، وإَّل ترك

 وترك الطفلين صار هواه تبع ا لمحبوب هللا لو جرد نفسه من هواها، وهذه من المسائل المضايق.
ـي» ي  ر ض  هذا حال كثير من الناس، هذا حال كثيٍر من الناس تجده إن ُأعطي من أبيه أو مـن مـديره  «إ ن  أ ع ط 

إذا زاد الرواتب رضي الناس، وتنازلوا عن بعـض األمـور، وإذا ُنِقصـت الرواتـب أو من ولي األمر اإلمام األعظم 
 غضبوا. 

ط  » ـخ  ـط  س  ـي، و إ ن  ل ـم  ي ع  ي  ر ض  مـا يخصـه، فـالولي عليـه مـا يخصـه مـن  وكـلٌّ لـه مـن نصـوص الشـرع «إ ن  أ ع ط 
لناس إذا حصل لهم شـيٌء وأن يعدل بين الناس، وأن ُيوسع عليهم بقدر ما وسع هللا عليه، وا ،نصوص الشرع

 تبون على هذا العطاء أو المنـع شـيئ امن العطاء َّل شك أنه يسرهم هذا ويوسع عليهم أمور دنياهم، لكن ما ير 
ا يــدور مــع العطــاء ط  » يضــر بــدينهم أو بــدنياهم، بعــض النــاس أبــد  ــخ  ــط  س  ــي، و إ ن  ل ــم  ي ع  ــي  ر ض  ط  فهــذا  ،«إ ن  أ ع 

ي،»وصفه  ي  ر ض  ط   إ ن  أ ع ط  خ  ط  س  بعض الناس وَّلؤه للعطاء فقط، وَّلؤه للعطاء إذا ُفقد هذا العطاء  «و إ ن  ل م  ي ع 
م، وُمقتضـى البيعـة الشـرعية بايعنـا رسـول هللا  فـي  -صـلى هللا عليـه وسـلم–ُفقد الـوَّلء، وهـذا َّل شـك أنـه ُمحـرَّ

في الشح مـا  ، لومة َّلئم. في العسرالعسر واليسر، والمنشط والمكره، وأن نقوم ونقول بالحق َّل نخاف في هللا
صـلى هللا عليـه  –َّل، بـالنظر إلـى بايعنـا رسـول هللا ؟أعطاك ولي األمر تنقض البيعة أو أعطاك تزيد فـي الـوَّلء

 على السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره. -وسلم
 الذي لك. -جلَّ وعال–واسأل هللا  ،الذي عليك أمور الدنيا أنت أد ِ 

ا، هـذا عليـه مـا يخصـه أو لـه مـا  وليس مثل هذه النصوص بمبرٍر لمنع ما يستحقه الناس مـن بيـت المـال أبـد 
جـلَّ -يخصه من النصوص، وهذا له ما يخصـه مـن نصـوص، وأنـت عليـك أن تـؤدي مـا عليـك، وأن تسـأل هللا 

 الذي لك، وَّل يكون دورانك على العطاء والمنع.     -وعال
ــي» ــي  ر ض  ط  ــت ك س  إ ن  أ ع  ــس  و ان  ط ، ت ع  ــخ  ــط  س  ــس  » «، و إ ن  ل ــم  ي ع  ــت ك س  »دعــاٌء عليــه أو إخبــاٌر عنــه  «ت ع  تــردت  «و ان 

 أحواله كأنه انتكس على رأسه.
يك  ف ال  ا ن ت ق ش  » إذا أصابته شوكة َّل يستطيع إخراجها، وهـذا إمـا خبـر وهـو موجـود تحقيـق هـذه الـدعوة  «و إ ذ ا ش 

هذا الخبـر موجـود، وقـد رأيـت رجـال  مـن أحـذق النـاس وأذكـاهم، لكنـه وقتـه كلـه مشـغوٌل  أو هذا الخبر مصداق
ــ  أو ابـدنياه، ويلهـث وراءهــا، ويتـرك بعـض األمــور التـي أوجـب هللا عليــه مـن أجلهـا، أصــابته شـوكة يـدعو فالن 

 أخِرجها، هو ما ينقصه شيء. اعالن  
يك  ف ال  ا ن ت ق ش  »  جاء في الخبر بالحرف.وهذا من مصداق ما  «و إ ذ ا ش 
ب د  » قالوا: شجرة في الجنة أو نعيم الجنة عموم ا أو على وجه الخصوص شجرة فـي الجنـة  «ط ـوب ى» «ط وب ى ل ع 

  يسير الراكب في ظلها مائة عام.
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ـه  » ن ـان  ف ر س  ـذ  ب ع  ب د  آخ  فـي سـبيل هللا؛  بآخرتـه فـي الجهـاد مٌّ بـدنياه، والثـاني الممـدوح مهـتمٌّ األول مهـت «ط وب ى ل ع 
ـه  »إلعالء كلمة هللا، لنيـل الشـهادة فـي سـبيل هللا  ن ـان  ف ر س  ـذ  ب ع  ب ـد  آخ  ـب يل  َّللا   »خطامـه  «ط ـوب ى ل ع  لتكـون  «ف ـي س 

 كلمة هللا هي العليا.
ه  » ع ث  ر أ س  لكـر لـيس لديـه فـراغ وَّل وقـت، إنمـا هـو فـي الجهـاد فـي ا ،مـا عنـده فـراغ وَّل وقـت يسـرِ ح شـعره «أ ش 

 والفر.
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:........

 فيها؟ ماذا
 طالب:........

 طوبى لمثل هذا مثل اللي عندنا.
 طالب:........

 يعني أن تحصل لك اَّلستظالل بهذه الشجرة ما فيه شك.
م اه  » ب ر ة  ق د  ه ، م غ  ع ث  ر أ س  ع ث  » «أ ش   الصرف.وصف لعبٍد مجرور بالفتحة؛ ألنه ممنوع من  «أ ش 
م اه  » ب ر ة  ق د  ا وصف لعبد مجرور، وهو مصروف مجرور بالكسرة الظاهرة. «م غ   وهو أيض 
ة  » ر اس  ان  ف ي ال ح  ة  ك  ر اس  ان  ف ي ال ح  ه يتوجه َّل يقول: أنا مـا أصـير وراء النـاس أو أحـرس النـاس  «إ ن  ك  أينما ُوجِ 

 مقدمة َّلبد ُأولَّى على عمل يليق بي هذا ما عنده هذا.وهم نائمون، أنا فالن بن فالن أنا َّلزم أصير في ال
اق ة  » ان  ف ي الس  ة ، و إ ن  ك  ر اس  ان  ف ي ال ح  ة  ك  ر اس  ان  ف ي ال ح  ـت أ ذ ن  »يعني في آخر الناس  «إ ن  ك  اق ة ، إ ن  ا س  ك ان  ف ي الس 

ذ ن  ل ه    يعني ليس له في موازين أهل الدنيا شأن. «ل م  ي ؤ 
ف ع   إ ن  » ف ع  ل م  ي ش  ذ ن  ل ه ، و إ ن  ش  ت أ ذ ن  ل م  ي ؤ   ُعليا. -جلَّ وعال –عند الناس، لكن منزلته عند هللا شأنه ضعيف «ا س 

 :مسائل فيه: "-رحمه هللا–قال 
 .اآلخرة بعمل الدنيا اإلنسان إرادة :األولى
م." هود سورة تفسير :الثانية  وهذا تقدَّ

والـدرهم " ألن هذه العبودية َّل ُتخرجه من الملة، وإنما بقـدرها" والدرهم الدينار عبد المسلم اإلنسان تسمية :الثالثة"
 والخميلة". والخميصة

ط  » "بأنه يعني الضابط" بأنه ذلك تفسير :الرابعة" خ  ط  س  ي، و إ ن  ل م  ي ع  ي  ر ض   ."«إ ن  أ ع ط 
 طالب:.........

 .نعم
 طالب:.........

 ية.نوع من العبود، نعم
 هل هو دعاء أو خبر؟" «وانتكس تعس»: قوله الخامسة"
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 كذلك." «انتقش فال شيك وإذا»: قوله السادسة"
ينـة، وأخـذتم بأذنـاب » والجهـاد فـي سـبيل هللا ذروة سـنام اإلسـالم" المجاهـد علـى الثناء :السابعة" وإذا تبـاعيتم بالع 

 .«ال ينزعه حتى ترجعوا ضرب هللا عليكم ذال  في سبيل هللا وتركتم الجهاد » يعني: رضيتم بالزرع «البقر
ب ـر ة  »" الصفات بتلك المجاهد الموصوف على الثناء" ـه ، م غ  ـع ث  ر أ س  ـب يل  َّللا  ، أ ش  ـه  ف ـي س  ن ـان  ف ر س  ذ  ب ع  ب د  آخ  ط وب ى ل ع 

ة   ر اس  ان  ف ي ال ح  م اه ، إ ن  ك   به لرخرة، وعزوفه عن الدنيا.بهذه الصفات التي تدل على إخالصه وطل «...ق د 
 وهللا أعلم.

 وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 713 

 

 
 

 شرح كتاب التوحيد
 

 معالي الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           
 جعفر الطيارمسجد  المكان: هـ21/07/1438 تاريخ المحاضرة:

 



 714 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
هللا الــرحمن الــرحيم، الحمــد هلل رب العــالمين، وصــلى هللا وســلم وبــارك علــى نبينــا محمــد، وعلــى آلــه وصــحبه  بســم

 أجمعين.
 محـر   مـا تحليـل أو هللا أحـل مـا تحـريم فـي واألمـراء العلمـاء أطـاع من باب: "-رحمه هللا تعالى–قال اإلمام المجدد 

 ا من دون هللا.أربابً  اتخذهم فقد هللا،
صـلى هللا – هللا رسـول قـال :أقـول السماء، من حجارة   عليكم تنزل أن يوشك :-رضي هللا عنهما– عباس   ابن وقال

 ?!".وعمر بكر   أبو قال :وتقولون  -عليه وسلم
ي معـه قـرة عيـون الموحـدين، الطبعـات الثانيـة مضـبوطة ذالضـابط؟ الـ مـاهكذا عنـدك، الطبعـات الثانيـة  "تنزل"
لتنزل  ؟، ُتَنزَّ

 ....طالب:.....
 في المتن.

ل.   هذا من ... هو تنزَّ
 طالب:.........

 ؟ماذا
 طالب:.........

 معك مثلنا أنت ما تستدرك علينا ُنريد طبعات ثانية.
 طالب:.........

 ؟ماذا
 طالب:.........

 هاته.
 طالب:.........

 علـيكم حجـارة  مـن السـماء" "ي وشـك أن ت نـز لالذي حفظناه من بداية الطلب إلى يومنا هذا عن شيوخنا وشيوخهم 
 غير هذه؟   هوُنسخ ثانية ما في

 طالب:.........
 .نعم

 طالب:.........
 يقول؟ ماذا

 طالب:.........
ل. ل إن كانت بضم أوله، إذا كانت بضم أوله ُتنزَّ  ُتنزَّ

 طالب: ي وشك.
 هذه مفروٌغ منها. "ي وشك"
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 طالب:.........
 عنا هذا.ي مذن ُنسخة على الووهذا مراجع ثالث
 طالب:.........

 ن ُنسخة ُمراجعة عليه.ذي معك ثالثوال
 طالب:.........

 .نعم
 طالب:.........

 انظر في المسند، هذا عندكم بنحو هذا اللفظ؟، نعم
 طالب:.........

ل لن تنزل بنفسها.  على كل حال تنزل ما هي نزلت من نفسها َّلبد أن ُتنزَّ
 طالب:.........

 نعم.
 ...طالب:......

مـا الـذي عنـدك ي عنـد العمـود ذفالكالم على األصل المصدر األصلي الذي ُأخـذ منـه هـذا الكـالم. أخونـا هـذا الـ
 ي عندك؟ ضبطه؟ الضبط الذ

 طالب:.........
 .نعم

 طالب:.........
 كمِ ل كمِ ل.

 طالب:.........
 لكن المشكلة ما يضبطون الطبعات األولي ما تضبط.

 طالب:.........
 ول؟يق ماذا

 طالب:.........
 يقول؟ ماذا

 طالب:.........
 ي طبع التيسير.ذهذا ما قال التيسير هذا، هذا ال

 طالب:.........
 .نعم

 طالب:.........
 يعني على التيسير الشيخ شارحه.
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 طالب:.........
ا على التيسير.....   معلق 

 طالب:.........
 ما يقول: شرح، يقول: حاشية.

 طالب:.........
 مجلد واحد؟هو 

 طالب:.........
 التيسير أكبر من هذا، شرح؟

 طالب:.........
 كمِ ل. -هللا يوفق الجميع إلى ما ُيحبه ويرضاه- نعم

 وهللا ســفيان، رأي إلــى يــذهبون  وصــحته، اإلســناد عرفــوا لقــوم   عجبــت: -رحمــه هللا– حنبــل   بــن أحمــد اإلمــام وقــال"
 الشـــرك الفتنــة? الفتنــة مــا أتــدري اآليــة،  [63]النــور: {گ   ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   گ }: يقــول تعــالى

 .فيهلك الزيغ من شيء   قلبه في يقع أن قوله بعض رد إذا لعله
ۇ   }يقـــرأ هـــذه اآليـــة  -صـــلى هللا عليـــه وســـلم–أنـــه ســـمع النبـــي  -رضـــي هللا عنـــه– حـــاتم   بـــن عـــدي وعـــن

ر  م ـون  » :قـال ،نعبـدهم السـن إنـا :له فقلتاآلية،  [31]التوبة: {ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ٴۇ   ۋ أ ل ـي س  ي ح 
ر  م ون ــه   ــل  َّللا    ف ت ح  ــا أ ح  ل ون ــه ? ،م  ــر م  َّللا    ف ت ح  ــا ح  ل ــون  م  ي ح  ت ه م» :قــال، بلــى :فقلــت «و  ــاد  ب  ــك  ع   والترمــذي أحمــد رواه « ف ت ل 

 .نهوحس  
 :مسائل فيه

 .النور آية تفسير األولى
 .براءة آية تفسير: الثانية
 .عدي أنكرها التي العبادة معنى على التنبيه: الثالثة
 .بسفيان أحمد وتمثيل -رضي هللا عنهما– وعمر بكر   بأبي عباس ابن تمثيل: الرابعة

 :وتســمى األعمــال، أفضــل هــي الرهبــان عبــادة األكثــر عنــد صــار حتــى الغايــة، هــذه إلــى األحــوال تغيــر: الخامســة
 بــالمعنى بــدوع   الصــالحين، مــن لــيس مــن بــدع   أن إلــى الحــال تغيــرت ثــم والفقــه، العلــم هــي األحبــار وعبــادة ،الواليــة
 ".الجاهلين من هو من الثاني

 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
 هللا، محـر   مـا تحليـل أو هللا أحـل مـا تحـريم في واألمراء العلماء أطاع من باب": -رحمه هللا تعالى–يقول المؤلف 

ا هلل  ا مــن دون هللا"أرباًبــ اتخــذهم فقـد م فقــد جعــل نفســه شــريك  ا ُيحلــل وُيحــرِ  جــلَّ –َّل شــك َمــن نصــب نفســه ُمشــرع 
م  [21]الشـــورى: {ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ } -وعـــال ـــل الحـــرام، وُيحـــرِ  ـــذي ُيحل فال
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ا هلل الحالل َّل شك أ ومن أطاعه في هذا من غير إكراه؛ ألنه قد يكـون هنـاك  -جلَّ وعال–نه نصب نفسه شريك 
 ا من دون هللا كما سيأتي.كراه والمكره معذور فقد اتخذه ربًّ إ

واإلشكال أنه قد يوجد من التشـريعات البشـرية مـا ُيخـالف شـرع هللا، فيتضـمن تحليـل الحـرام أو تحـريم الحـالل، 
يعني ُينكره النـاس بـال شـك،  ،ُثم ُغير -جلَّ وعال–في أول األمر ُينكرونه؛ ألنهم عملوا بشرع هللا فُينكره الناس 

لكن مـع الوقـت وتتـابع األجيـال عليـه يألفونـه وَّل ُينكرونـه وهـذا مـن عظـائم األمـور، ابـن القـيم يقـول: وهللا مـا 
 خ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن.انسال سبيل العفو والغفران، لكن ما أخشاهخوفي الذنوب، وإنها لعلى 

لكفـر، اإلشـكال فـي هذه من أعظم األمور وينزل تباع ا في سائر األقطار، أما بالد الكفر فـال شـيء أعظـم مـن ا
نزل قوانين ُمخالفة لشرع هللا، وُتفرض علـى النـاس فـي أول األمـر، ثـم فـي آخـر تنزل أنظمة و بالد المسلمين ت

 ون عليها وَّل يستنكرها أحد.األمر يألفها الناس ويمش
فهذا الباب من أعظم األبواب في كتاب التوحيد، الناس ما يستنكرون مثل هذه األمور مثـل مـا جـاء عـن عـدي 

يعني مـا نحـن نصـلي لهـم، وَّل نسـجد لهـم، وَّل نصـوم لهـم َّل، فبـيَّن لـه معنـى العبـادة  ،بن حاتم "لسنا نعبدهم"
ـــــال: [31:]التوبـــــة {ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ٴۇ   ۋ} ـــــي س  » ق ـــــون  أ ل  الحـــــرام، وي حرمـــــون  ي حل 

ت ه م» :قال، بلى قال: «?الحالل فتطيعوهم ب اد  ؟ سـواء  كـان مـن العلمـاء المفتـونين أو األيس هذا موجود  « ف ت ل ك  ع 
من العلماء أصحاب الهوى والناس يقلدونهم من غير نظٍر في أدلتهم، وهذا كثير عند مقلـدة األئمـة، تجـده إذا 

ــ ل ُع ــاؤَّ ــدليل إمــا منســوخ وَّل ُمت ــال: مــا أدري إن هــذا قــول اإلمــام، وال ــنَّة ق ــاب والسُّ ــدليل مــن الكت ــه ال رض علي
بــ  -وهـذا عنـدنا مـا أدري عنـد غيرنـا-وَّل....اإلمام أفقه منك، وأعرف منك، وأحرص منك، ثـم تنتهـي المسـألة 

ا.هذه مشكل -ها–ولو إذا ُأحرج وانتهى ما عنده أي جواب، قال: ولو   ة كبيرة جدًّ
م النظر في النصوص، وَّل ُتقـرأ إَّل للبركـة، حتـى يقـول  م اَّلجتهاد، وُيغلق بابه، وُيحرَّ ُثم يصل األمر إلى أن ُيحرَّ
نَّة وقـول الصـحابي، وَّل يجـوز الخـروج  القائل: وَّل يجوز الخروج عن المذاهب األربعة، ولو خالفت الكتاب والسُّ

ــنَّة وقـول الصـحابي؛ ألن األخـذ بظــواهر النصـوص مـن أصــول عـن المـذاهب األربعـة، ولــو خالفـت  الكتـاب والسُّ
ن من أراده يقف عليه في حاشية الصـاوي علـى الجاللـين عنـد تفسـير آيـة  -نسأل هللا العافية–الكفر  هذا ُمدوَّ
 .[24-23]الكهف: {ڻ   ڻ   ۀ   ۀہ*ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ    }الكهف 

ا قد يسمع هذا الكالم ُيستبعد أن ينطق به عالم، لكن هذا الحاصـل، هـذا فـي كتابـه ما هو بافتراض؛ ألنه أحيان  
مـا بلغـه الـدليل، أو  اوكتبته يده، أليست هذه عبادة؟ إذا قيل: إمامك يقول: هذا حرام، وقد يكون اإلمـام مجتهـد  

 بلغه بطريٍق لم يصح، لكنه صحَّ عند غيره، وُوِجد الدليل الصحيح الصريح.
عمل بهـا اإلمـام أحمـد؛ ألنـه مجتهـد مثـل البخـاري، لكـن مـا هـو  حنابلة أدلة في البخاري مامذهب ال عندنا في

موقفنا؟ مثال  في المذهب َّل يرون رفع اليدين بعد الركعتين بعد القيام من التشهد، لماذا؟ هذا فـي البخـاري مـن 
 حديث ابن عمر.
 طالب:.........

 .نعم
 طالب:.........
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ــ ــَزم بــنقض البخــاري وتصــحيح عنــد البخــاري مرف وع، وعنــد اإلمــام أحمــد يــرى أنــه موقــوف، فاإلمــام أحمــد َّل ُيل
البخاري، لكن من جـاء بعـده، يقـول: وهللا المـذهب كـذا، تقـول لـه: الـدليل الصـحيح الصـريح كـذا فـي البخـاري، 

 أعرف.و  أبخص يقول لك: ولو اإلمام
وَّل يقول بهذا الموضع من مواضع الرفع؛ ألنه يرى أن إذا عرف اإلنسان السبب في كون اإلمام أحمد َّل يعمل 

الخبر موقوف على ابن عمر، اإلمام أحمد معذور باجتهاده، والتابع له في موازنة البخاري مع اإلمام أحمـد قـد 
يرى أن اإلمام أحمد أعظم من البخاري، لكن تلقي األمة لكتاب البخاري بالقبول، يعني لو أن البخاري نقل عنـه 

موقــوف، هــذا محــل نظــر نــوازن بــين قــول  ،ي أنــه مرفــوع مــا هــو فــي الصــحيح، واإلمــام أحمــد قــال: َّلالترمــذ
ما فيه إشكال، لكن في الصحيح، ومزية الصحيح تلقي األمة له بـالقبول، وحينئـٍذ نعـرف بعـض هـذه  ،اإلمامين

ارض لهـا أصـال ، يقـول أدلـة صـريحة وَّل ُمعـ هالدقائق قد ُيعذر فيها بعض الناس، لكن هناك أشياء صـريحة فيـ
 لك: اإلمام أبخص ولو.

 طالب:.........
 نعم.

 طالب:.........
 نعم.

 طالب:.........
ــاإذا كــان فــي كــل شــيء معــروف أنــه  مــن دون هللا، لكــن بعــض القضــايا قــد يعتريهــا مــا يعتريهــا،  اتخــذهم أرباب 

 وتحتمل من التأويل ما َّل يحتمله غيرها، فالنظر في كل قضيٍة بعينها.
  طالب:.........

 .نعم
 طالب:.........

النظر في األدلة لمن لديه أهلية النظر متعين، وَّل ُيعذر، أمـا مـن ليسـت لديـه أهليـة النظـر ففرضـه سـؤال أهـل 
 العلم وتقليدهم.
 طالب:.........

ــ ن ينظــر فــي وَّل يكتــب أ أَّل يقــر  اَّل..َّل، لــه أهليــٌة أخــرى النظــر ألهــل النظــر مــا هــو لكــل أحــد، أنــت تكلــف عاميًّ
من أقوال أهل العلم فيما قالوه فـي ابـن لهيعـة، هـذا  حديٍث في إسناده ابن لهيعة، ثم ينظر في ثالثة عشر قوَّل  

 أنصاف المتعلمين ما ُيدركونه.
 هذه المسائل مراتب ودرجات، والمتعلمون كذلك طبقات كل عليه من الحمل ما ُيناسب مستواه.

 ؟ شرطية أمَمن موصولة "م ن أطاع"  ا من دون هللا"أربابً  اتخذهم فقد"
 طالب:.........

 .نعم
 طالب:.........
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الفـاء داخلـة فـي جـواب الشـرط، ومـن قـال: بـاب الـذي أطـاع العلمـاء يعنـي تكـون موصـولة "فقـد" شرطية بـدليل 
 ودخلت الفاء في خبرها؛ ألن الشرط فيه شوب أو الموصول فيه شوٌب من الشرطية، وُيشاركه في عمومه.

 كل حال سواء  كانت موصولة أو شرطية المعنى واضح. على
 ".عباس   ابن وقال"

 طالب:.........
 ين؟أ

 طالب:.........
 اتخذهم أرباب ا.

 طالب:.........
 هذا النص. [31]التوبة: {ۇ   ۆ   ۆ   ۈ} "فقد اتخذهم"

 طالب:.........
  .الربوبية من الربوبية

ل علـيكم" علـيكم تنـزل أن وشكي :-رضي هللا عنهما– عباس   ابن وقال" ل  ،المعنـى واحـد ،وَّل فـرق  ،أو ُتنـزَّ الُمنـزِ 
ز، وَّل ُيمكن أن تنزل، وُينسب الشيء لفاعلـه الحقيقـي، وُينسـب إلـى غيـره مـن بـاب التجـوُّ  -جلَّ وعال–هو هللا 

 .[42]الز م ر: {ٹ   ٹ   ٹ }ي توفاه؟ ذهللا الأم ي مات كما ُيقال: مات فالن، هو الذ
 بكـر   أبـو قـال :وتقولـون  -صـلى هللا عليـه وسـلم– هللا رسـول قـال :أقـول السـماء، مـن حجارة   عليكم لنز  ت   أن يوشك"

  ?!".وعمر
أصحابه أن ُيِحلوا ويجعلوها  -صلى هللا عليه وسلم–في متعة الحج ابن عباس يرى وجوب التمتع، وأمر النبي 

قت الهدي ولجعلتها عمرةلو استقبلت »عمرة، وقال بعد أن ندم على سوق الهدي:   «من أمري ما استدبرت ما س 
فمن هذا يرى ابن عباس أن التمتع واجب، ثم ُيعارضـه مـن ُيعارضـه، يقـول: هـذا أبـو بكـر وعمـر َّل يـرون أنـه 

 :وتقولـون  -صلى هللا عليه وسلم– هللا رسول قال :أقول السماء، من حجارة   عليكم لنز  ت   أن يوشكواجب، فيقول: "
بقـول أحـد، وَّل  -عليه الصـالة والسـالم-أو قول رسوله -جلَّ وعال–المعارضة لقول هللا  ?!"وعمر كر  ب أبو قال

ُيقبل في هذا أي أحد كائن ا من كـان، وإذا كـان ابـن عبـاس ُيمثِ ـل بـابي بكـٍر وعمـر، فمـن دونهـم مـن بـاب أولـى 
ن ة للخلف» ،«اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر  وعمر» اء الراشـدين المهـديين، تمسـكوا بهـا وعضـوا عليكم بسنتي وس 

 ومع ذلك َّل ُيمكن أن ُيعارض قول هللا وقول رسوله بقول أحد، حتى أبي بكر وعمر. «عليها بالنواجذ
 طالب:.........

 نعم.
 طالب:.........

 .نعم
 طالب:.........

  َّل، إذا ما فيها دليل ما يخالف. 
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 طالب:.........
 ، أما ما فيه دليل فال قول ألحد، فال قول ألحٍد كائن ا من كان.إذا ما فيها دليل َّل بأس

وقد يخرج عن التقعيد العام أشياء ألمور وقرائن، وأشياء احتفت بها وُمعاِرضات ومعارضة لما اعُتمد عليه في 
عمـل هذه المسألة عند أحٍد من أهل العلم لم يعلم بها فالن، المقصود أن يكـون األصـل والهـدف عنـد المسـلم ال

نَّة  هذا هو األصل. ،بالكتاب والسُّ
 طالب:.........

 واضح اللفظ. "أرباًبا"
 طالب:.........

 المقصود أن النص على أنهم أرباب، وسيأتي في كالم عدي بن حاتم ما ُيوضح ذلك.
ه صـلى هللا عليـ–اآلن ابن عباس استنكر وأنكر على من عارض قوله المبني على الدليل مـن كـالم رسـول هللا 

 -عليـه الصـالة والسـالم–عارضه بقول أبي بكٍر وعمر، اآلن ُيعارضـون مـا جـاء عـن هللا وعـن رسـوله  -وسلم
بقــوانين وضــعية، تقــول كــذا، والنظــام يقــول كــذا، صــار النــاس مــا عنــدهم وَّل حــس شــرعي، أنــا َّل أقــول النــاس 

 يعني بعضهم موجود هذا، مادام النظام على هذا ما.... ،كلهم
ــت واســُتبدلت، المــو  -رحمــه هللا–اوي الشــيخ/ الطنطــ ــل والمــوازيين ُألغي ــت المكايي ــا ُألغي ازين اســتمرت، لكــن لمَّ
ي كانت عليها، وكـان قاضـي ا فـي الشـام جـيء لـه بشـخص مـتهم بحيـازة صـاع، وعليهـا عقوبـة بطريقٍة غير الت
م هـذا الـذي حـاز الصـاع، وعنـده يفعل ماذاسجن وغرامة  النصـوص، ومثـل هـذا  هذا القاضي؟ عنـده نظـام ُيجـرِ 

 قبوله الدخول فيه. -وهو مشتمل على مثل هذه األمور-القضاء قبل الحكم في قبوله 
 طالب:.........

 .نعم
 طالب:.........

علماء الهند لمَّا ُطبِ ق عليهم القانون البريطاني، وُطِلب منهم قضاة يحكمون بين الناس أرسـلوا سـؤاَّل  للشـيخ/ 
هـذا الواقـع، فهـل ُيتـرك القضـاء لغيـر علمـاء المسـلمين ينفعـون أصـحابهم وأربـاب محمد رشـيد رضـا، يقولـون: 

تخفيف من الضرر  هديانتهم، والمسلمون يتضررون، وُيحكم عليهم رغم أنوفهم بهذه القوانين، قال: إذا كان في
ــى اآلن  ــر إل ــازال األم ــه، وم ــدخول في ــانع مــن ال ــان، فــال م ــدر اإلمك ــى المســلمين، وتقليــل الشــر بق العلمــاء عل

تحري يقول: ما عليك من النـاس أهـم عليـك نفسـك، َّل ُتقحـم نفسـك الحتياط و اَّليختلفون، من العلماء من أهل 
للشر وكـذا وكـذا، يقول...هـذا  افي شيٍء فيه خطر، وبعضهم ينظر إلى المزاحمة و....يسمونه مزاحمة وتخفيف  

 موجود حتى اآلن في شيوخنا الموجودين اآلن.
 طالب:.........

 .نعم
 طالب:.........
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 -عليه الصـالة والسـالم–وأقره النبي  -عليه الصالة والسالم–المسألة فيما نعيشه اآلن، فيما حصل في عهده 
 النجاشي هل هو ُمطالب بتنفيذ مسائل فرعية ما بلغته؟ ما بلغته.

ي مــا اســتطاع هــم بحيــازة صــاع جــيء بــه للطنطــاو لــيس بالســهل، هــذا الشــامي الــذي اتُّ  علــى كــل حــال األمــر
الطنطاوي أن يقول: هذا شرعي ما عليك شيء، ما يسـتطيع أن ُيصـادم القـانون، مـا الـذي قـال لـه؟ قـال: أنـت 
اقتنيت هذا الصاع على أنه آنية من األواني، قال: نعم، قال: ما عليك شيء، لكن هل هذا الحكم صـحيح؟ هـو 

مشـي معـه األحكـام الشـرعية، لـو وافـق الحـق ولـم تخليص لهذا الرجل من العقوبة، لكن هذا تلفيق، تلفيق ما ت
 يقصده من األصل حكم بغير ما أنزل هللا ووافق هذا الحكم شرع هللا.

 طالب:.........
 .نعم

 طالب:.........
لــم يحكــم بمــا أنــزل هللا ولــو وافــق، فالمســألة إذا وصــل الضــعف إلــى هــذا الحــد فــي األمــة مــا تجــد فــي بلــد مــن 

هذه البالد مستثناُة وفيها من الخير ما فيها، والحكم بما أنزل هللا في المحاكم الشرعية معروف، لكن البلدان...

 هللا يستر.
د فيـه مائـة مليـون، وبلـد البلدان الثانية التي فيها الجموع الغفيرة مـن المسـلمين بلـد فيـه ثالثمائـة مليـون، وبلـ

الغربـة ُمسـتحكمة  ،تطيع أن ُينكر، وَّل أحد يسـتطيع أن ُيغيـرن ُيحَكمون بأحكام الطواغيت، وَّل أحد يسفيه مائتا
مــن األصــول،  ،والتشــريع فــي اإلســالم شــأنه عظــيم لــيس مــن المســائل الفرعيــة ،هــذه الغربــة، هــذه هــي الغربــة

ومراتبـه معروفـة، وُحكـم فـي القـرآن علـى  ،والقول بكفر من حكم بغير ما أنزل هللا بحثه معروف عند أهل العلم
غير ما أنزل هللا بثالثة أحكام: بالكفر، بالظلم، بالفسق، وقد تجتمع معانيها، فقـد ُيطلـق الظلـم علـى من يحكم ب

الكفــر، ُيطلــق الفســق علــى الكفــر، وهكــذا، لكــن المســائل أو األحكــام تختلــف بــاختالف المقاصــد، فمــن يــرى أن 
 د في تكفيره وخروجه من الملة.ترد ههذا كافر إجماع ا، هذا ما فيفحكمه أو حكم البشر أفضل من حكم هللا 

الذي يرى أن حكم هللا هو الكامل، وهـو المناسـب، وهـو الصـالح والُمصـلح لجميـع األزمـان هـذا وحكـم بغيـر مـا 
 ولم يحكموا بكفره. ،الفسق هأنزل هللا هذا أطلقوا علي

 دون هللا. من اوبعضهم يرى أنه إذا حكم بجميع فروع الشريعة بغير ما أنزل هللا يجعلونه ُمشرِ ع  
وعلى كل حال ما هو موضع بحث المسألة هنا، لكـن األمـور خطيـرة، واألوضـاع مـا تُسـر، والعـدو ُمجِلـب علـى 
المسلمين بكل مـا ُأوتـي مـن قـوة؛ لتغييـر شـرع هللا، نسـأل هللا الثبـات علـى مـا منحنـا مـن خيـر، وأن يـدفع عنـا 

 شرهم وكيدهم، وأن يرد كيدهم في نحورهم.
عنـدهم الـدليل " سـفيان رأي إلـى يـذهبون  وصـحته، اإلسـناد عرفـوا لقـوم   عجبت: -رحمه هللا– نبل  ح بن أحمد وقال"

ــنَّة ويعرفــون صــحة هــذا الخبــر، ثــم يقولــون: قــال ســفيان، ســفيان الثــوري إمــام مــن أئمــة المســلمين،  ،مــن السُّ
 ،مـر بالنسـبة َّلبـن عبـاسوتمثيل اإلمام أحمد به يدل على أن له شأن ا عظيم ا عنده، كما هو شأن أبي بكر وع

طيب وأنـت يـا أحمـد هـل جـاءوا وتـابعوك ألـوف مؤلفـة " سفيان رأي إلى يذهبون " ،ما ُيمثَّل بأي واحد هذا سفيان
ماليين من المسلمين، وسمعنا منهم من مقلدتهم، حتى من ُعِرفوا بالصالح وكـذا، ولكـنهم عاشـوا علـى التقليـد 
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ـنن أو الشـافعي أو غيـرهم قد يقعون في شيٍء من هذا، وهو أحمد إما نَّة والجماعة أو مالك نجم السُّ م أهل السُّ
تجد التابع المقلد يقول مثل هذا الكالم، أنت أعرف مـن أحمـد؟ مـاذا تقـول أنـت؟ إذا قـال لـك: أنـت  ،من األئمة

 ! ما أحمد عندي الدليل، أحمد أعظم من هذه اآلية أو الحديث؟ ،تقول؟ ما عليه أحمد ماذاأعرف من أحمد 
وكان سفيان الثوري إمام ا متبوع ا كاألئمة األربعة، واستمر مذهبه إلـى القـرن الثالـث،  "سفيان رأي إلى يذهبون "

 لكنهم انقرضوا. ،وله أتباع
ـــــول تعـــــالى وهللا" ـــــور: {ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   گ   گ}: يق  {ڑ   ک   ک   ک   ک }" [63]الن

هـؤَّلء ُيخشـى علـيهم  ،فيان وتركوا الدليل، تبعوا أحمـد وتركـوا الـدليلفيتبعون أمر غيره كما تبعوا س [63]النـور:
والفتنــة أشــد مــن القتــل؛ ألنهــا خســران الــدنيا " الشــرك الفتنــة? الفتنــة مــا أتــدري " مــن الفتنــة، قــال اإلمــام أحمــد:
 واآلخرة، والقتل خسراٌن للدنيا.

 قلبــه فــي يقــع أن" -صــلى هللا عليــه ســلم-نبــي قــول ال" قولــه بعــض رد إذا لعلــه ،الشــرك الفتنــة? الفتنــة مــا أتــدري "
ـنَّة ُيعاقـب، فيقـع فـي قلبـه زيـغ، شـرك، كفـر، ثـم يترتـب " فيهلك الزيغ من شيء   إذا رد الـنص مـن الكتـاب أو السُّ

 .عليه الهالك القتل في الدنيا، والهالك بالخلود بالنار، فاألمر ليس بالسهل
  ."حاتم   بن عدي عن: "-رحمه هللا–قال 
 نعم.

 الب:.........ط
 .نعم

 طالب:.........
هو اإلنسان إذا كان من أهل اَّلطالع الواسع كلٌّ يعرف قدر نفسـه مـا يحكـم ويـرد بـأدنى شـيء، لكـن إذا تأكـد، 

واألئمــة قاطبــة يقولــون: بأنــه  اصــريح   اوأكثــر مــا يكــون هــذا اَّلخــتالف مــع الظاهريــة، يكــون الــنص فيــه أمــر  
ــة يقولــون: ا ــاع والتحــري لالســتحباب، والظاهري ألصــل فــي األمــر الوجــوب، فهــل نتــرك أقــوال األئمــة أهــل اَّلتب

  والتثبت أو اَّلطالع الواسع، ونأخذ بقول الظاهرية؛ ألن ظاهر النص يسند قولهم، ولو لم ُيوافقهم أحد؟
 طالب:.........

 .نعم
 طالب:.........

 فيه؟ ماذا
 طالب:.........

 ٍ  .عليه الكل  اطلع َّل..َّل هي المسألة في نص 
 طالب:.........

 .نعم
 طالب:.........

 نه ُيكره.إقال: 
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اآلن اَّلجتهاد في مسائل القضاء، لو ُفتح المجال لجميع القضاة بما فـيهم الشـباب الـذين فـي العشـرينات، ولـم 
يتمكنـوا مـن العلـم، وقيـل لهـم: اجتهـدوا، وانظـروا فـي النصـوص، وانظـروا فـي أقـوال أهـل العلـم بأدلتهـا فـي كـل 

ـل شـأنهم شـأن مس ـس وَّل أصَّ ألة قد َّل يستطيع بعضهم الوصول إلى الراجح. شباب توهم بعضهم يكـون مـا َأسَّ
بقية الخريجين، ولو ُألزموا بمذهٍب معين كمـا هـو الشـأن فـي بلـدنا أن األصـل المـذهب الحنبلـي، جـاء التوجيـه 

وعلـى كـل حـال المسـألة َّل شـك  أنهم َّل يخرجون عن المـذهب الحنبلـي، ثـم تسـاهل النـاس، وبـدؤوا يجتهـدون،
أنها مشكلة، فتبع ا لذلك تجد في أحكام القضاة التفاوت الكبير، واتجه العلمـاء مـع الـوَّلة إلـى أن ُتقـنن األحكـام 

وُسبقوا إلى ذلك في مجلة األحكام العدلية في ُتركيا ُطبقـت علـى مـن  ،وُيلزم بها القضاة، وهم يعملون على هذا
مسلمين، لكن ويبقى أنها ُمعضلة ولو ُقننـت، تمـر علـى بعـض القضـاة الـذي َّل يعتـرف تحت وَّليتهم من بالد ال

 بهذا الحكم، فُيلزم به، فاإللزام بالمذهب أولى.
 طالب:.........

 .نعم
 طالب:.........

 حوادث، األشخاص يتفاوتون.
 طالب:.........

 القرائن التي تحتف بكل قضية لها حكمها.
........... 

 ...طالب:......
هي مسائل اجتهادية على حسب من أثبتها، مسائل اجتهادية علـى حسـب اجتهـاد مـن أثبتهـا، فقطع ـا أن فيهـا 

نها مثل الـزاد أو مثـل أي كتـاب فقهـي ألَّفـه البشـر فيـه مسـائل األصـل فيهـا إما ُيخالف، وأحسن ما ُيقال فيها: 
 الصواب، ويكون فيه مسائل مرجوحة.

 طالب:.........
درس من أهل اَّلجتهاد والنظر، فُيقرر فيه ما يدين هللا به، انظر المقررات في المعاهد العلميـة كـان إذا كان الم

التـرجيح عنــد المدرسـين علــى مـا ُيوافــق الكتـاب وهــو المــذهب، ثـم ظهــر القـول باَّلجتهــاد واتبـاع الــنص، فمــال 
قـة  بـه، واهتمامـه بالنصـوص وكـذا، بعضهم إلى ما يراه فالن أو مـا يـراه فـالن، وكُثـر اتبـاع الشـيخ/ ابـن بـاز ث

لمَّا تنضـبط التعلـيم يجـب أن ...ثم جاء بعده من اقتنع الناس به ومـالوا معـه، فهـذه ،-رحمه هللا–ُتوفي الشيخ 
ن عليه الناس، وُيعلَّم عليه الناس في التصور األول، ثم الثاني النظـر فـي أدلـة  امستقيم   اواحد   ايكون خط   ُيمرَّ

لنظر فيمن خالف ودليله، والموازنة بين األدلة، ولن يستطيع أحد أن يدعي لنفسه أن كل ما هذه المسائل، ثم ا
  يقوله هو الراجح.      

ۇ   }يقــرأ هــذه اآليــة  -صــلى هللا عليــه وســلم–أنــه ســمع النبــي  -رضــي هللا عنــه– حــاتم   بــن عــدي عــنو " 

يعنـي مـا نسـجد لهـم " نعبـدهم لسـنا إنـا :لـه فقلـتاآليـة،  [31]التوبة: {ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ٴۇ   ۋ
 ونصلي ونصوم َّل.
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ر  م ون ـه  » :قال" ل  َّللا    ف ت ح  ر  م ون  م ا أ ح  ل ون ـه ? ،أ ل ي س  ي ح  ـر م  َّللا    ف ت ح  ـا ح  ل ـون  م  ي ح  ت ه م» :قـال، بلـى :فقلـت «و  ب ـاد  « ف ت ل ـك  ع 
 ".نهوحس   والترمذي أحمد رواه 

 :مسائل يهف: "-رحمه هللا–يقول اإلمام 
التي يستدل بها أهل العلم على أن  [63]النـور: {ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   گ   گ}" النور آية تفسير"

 .األصل في األمر الوجوب؛ ولذلك ُتوُِّعد من خالف عن األمر، وَّل وعيد إَّل على ترك واجب
جــاء عــن تفســيرها بمــا  [31]التوبــة: {ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ٴۇ   ۋ}" بــراءة آيــة تفســير"

  باتباعهم بتحليل الحرام، وتحريم الحالل. -عليه الصالة والسالم–النبي 
–فكـان الـرد عليـه مـن ِقبلـه "لسـنا نعبـدهم"  قـال:بـن حـاتم"  عـدي أنكرهـا التـي العبـادة معنـى على التنبيه: الثالثة"

ر  م و » -عليه الصالة والسالم ل  َّللا    ف ت ح  ر  م ون  م ا أ ح  ل ون ه ? ،ن ه  أ ل ي س  ي ح  ر م  َّللا    ف ت ح  ل ون  م ا ح  ي ح  هذه العبادة، قـال:  «و 
ت ه م» ب اد   .«ف ت ل ك  ع 
وَمن أعظم من أبي بكر وعمر في هذه األمة بعد نبيها؟ فكيف ُيقلـد " وعمـر بكر   بأبي عباس ابن تمثيل: الرابعة"

 من أهل الصـالح، واُدعيـت الوَّليـة لُفجـار. فـي من دونهم، بل من ليس من أهل العلم، وَّل من أهل الفضل، وَّل
 تاريٍخ لسيناء مطبوع قديم ا فيه مقبرة األولياء الصالحين، ومقبرة األولياء الشياطين.

 صاروا أولياء؟! كيفطالب: 
على هذا احمد ربك..احمـد ربـك، شـخص مـا ُعـِرف بركعـة واحـدة، وَّل صـيام يـوم، وَّل تـرك فاحشـة، وُيقـال: إنـه 

في طبقات الشعراني فـي ترجمـة واحـد مـنهم  هذه جاءت مرار ا ،في طبقات الشعراني  عنه وأرضاهرضي هللاولي 
احش األشـياء مـا فعـل، وذكـر مـن الفـو  -رضـي هللا عنـه–لم يسجد هلل سـجدة، وكـان  -رحمه هللا–يقول: وكان 

هللا علـى َمـن؟ َمـن يقـرأ  فلعنـة -رضـي هللا عنـه–، فجاء واحد بقلمه كاتب إذا كـان هـذا التي ما ترك منها شيئ ا
في طبقات الصوفية أهل اإلغراق في التصوف يجد العجب، عجـب كيـف تصـل العقـول إلـى هـذا الحـد، وُيحسـن 

 وُيدَعون، وُتطلب منهم الحاجات من دون هللا. ،بهم الظن
 ٍر وعمر؟    ابن عباس ُيمثِ ل بأبي بكٍر وعمر، يعني إذا كانت العقول ُتريد تقبل شيء، فَمن أولى من أبي بك

سفيان أنا أوصي بقراءة ترجمته سواء  كان في سير أعالم النُّبالء أو في حلية األوليـاء، " بسـفيان أحمد وتمثيل"
 .لمائها وُزهادها، من ُحفاظهامن خيار هذه األمة من ع

 طالب:.........
 .نعم

 طالب:.........
 يبقى األمر القلبي، لكن في الحكم الظاهر هذا....
بمعنـى " األعمـال أفضـل هـي الرهبـان عبـادة األكثـر عنـد صـار حتـى الغاية، هذه إلى األحوال تغير"امسة؟ الخ ما

 طاعتهم في التحليل والتحريم.
 ".والفقه العلم هيألن الرهبان الُعباد، واألحبار العلماء " ؛"والفقه العلم هي األحبار وعبادة ،الوالية :وتسمى"
 مقبرة األولياء الشياطين." الصالحين من ليس من بدع   أن إلى" بعد ذلكالحال"  تغيرت ثم"
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للعلـم عـن  ار فـي وقـٍت مـن األوقـات، ُسـئل مـدعٍ في قطـٍر مـن األقطـ "الجـاهلين من هو من الثاني بالمعنى بدوع  "
  ين العلم؟ أين العقول؟لبثنا أن ُعين ُمفتي ا للبالد، أ الُمدبَّر، فقال: هو الذي ُيوطأ في ُدبره، يقول: فما

في كالم للشيخ/ سليمان حـول " الجـاهلين من هو من الثاني بالمعنى بدوع  ، الصالحين من ليس من بدع   أن إلى"
 هذه المسألة لو ُيقرأ علينا.

 طالب:.........
 .نعم

 طالب:.........
 المقصود بالم دب ر؟ ماطالب: 

 عِتق، ُعلِ ق عتقه بموت الُمعِتق.  عن ُدبر حياة المُ  -بعد وفاة-الُمدبَّر: من ُأعِتق عن ُدبر، يعني 
جاءنـا مـن قبـل ثالثـين سـنة أو أكثـر شـخص رأيتـه يســأل الشـيخ/ ابـن بـاز عـن مسـائل فـي الوضـوء، وشــروط 
الصالة، وسألته أو ُسئل وأنا أسمع عن عمله في بلـده، قـال: هـو نائـب الُمفتـي، فُأشـير عليـه أن يـأتي بمنحـة 

تعـيش  ةمفتـي هنـاك، ُغربة..ُغربـة الـبالد اإلسـالميالثيـر ا، ورجـع نائـب علمية ويدرس هنا، ودرس وأدرك خيـر ا ك
 مع األسف الشديد. اضياع  

 طالب:.........
 .نعم

 طالب:.........
 .نعم

 طالب:.........
 ما في غيره، نعم.

 الخامسة.
 ؟طالب: الخامسة

 آخر شيء. ، نعم
 هذا يقول: سائل أفريقي، يقول: السلف كانوا يقولون: ولو.

 ظر اإلطالق السلف.ان
 وسـاجلي -مـا أدري –جاء في مصنف عبد الـرزاق عـن ابـن جريـر، عـن عطـاء قـال: كنـت أ صـلي فـي المطـر فـي 

ـد أو ي فسـد، قـال: ولـو دعـه فـي المـاء، قـال عبـد الـرزاق وال نأخـذ  والماء يسيل بجنبي، قلـت: ال ت كفـه، قـال: إًذا ي فس 
 به.

 ي ذكرناه ُمشكل.المشكلة تنزيل )ولو( هذه على الموضع الذ
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........



 726 

 ؟ماذا
 طالب:........

 .ء يسيل، يعني ولو كان الماء يسيلما له عالقة بكالمنا، يعني صلوا ولو كان الما
 طالب:........

مـرتين فـي النهايـة  ،مـرة ءهو قال: ولو، يعنـي خـالص انتهـى إلـى سـد مـا يقـدر يجـاوب عليـك، تناقشـه ويجـي
 ولو إذا انتهى ما عنده.يقول: 

 أفضــل هــي الرهبــان عبــادة األكثــر عنــد صــار الغايــة، هــذه إلــى األحــوال تغيــروفيــه " :-رحمــه هللا–قــال المصــن  ف 
 مـــن لـــيس مـــن بـــدع   أن إلـــى الحـــال تغيـــرت ثـــم والفقـــه، العلـــم هـــي األحبـــار وعبـــادة ،الواليـــة يســـمونها:و  األعمـــال،

 .الجاهلين نم هو من الثاني بالمعنى بدوع   الصالحين،
فـيمن ينتسـب  كثيـر  مـن النـاس ( ي شـير إلـى مـا يعتقـدهاألعمـال أفضـل هـي الرهبـان عبـادة األكثر عند صارقوله: )

   .وهو الشرك ،إلى الوالية من الضر والنفع، والعطاء والمنع، ويسمون ذلك الوالية والسر ونحو ذلك
ف علــى مــذاهب األئمــة ســمى اليــوم العلــم والفقــه المؤل ــأي: هــي التــي ت   (وعبــادة األحبــار هــي العلــم والفقــه)قولــه: 

 ون بمـا خـالف ذلـك مـن كتـاب  ئـأم خالفـه، بـل ال يعب هللاوافـق حكـم  ونحوهم، فيطيعونهم في كل ما يطيعونـك سـواءً 
ـ وكالم رسوله ألقوال من قلدوه، ويصـرحون بأنـه ال يحـل العمـل بكتـاب   هللاة، بل يردون كالم ن  وس   ال ة، وأنـه ن  وال س 

بل أعظم مـن ذلـك  ،هو ما وجدوه في هذه الكتب عندهم الفقه والهدىالعلم و يجوز تلقي العلم والهدى منهما، وإنما 
وصــفاته  هللاوكــالم رســوله بأنــه ال يفيــد العلــم وال اليقــين فــي بــاب معرفــة أســماء  هللامــنهم كــالم  وأطــم رمــي كثيــر  

مونها فـي بـاب لفالسـفة المشـركون القواطـع العقليـة، ثـم ي  وتوحيده، ويسمونها ظواهر لفظية، ويسمون مـا وضـعه ا قـد  
، ثم يرمون من خرج عن عبـادة األحبـار والرهبـان إلـى طاعـة هللااألسماء والصفات والتوحيد على ما جاء من عند 

 .في موارد النزاع بالبدعة أو الكفر هللاوتحكيم ما أنزل  -صلى هللا عليه وسلم– رب العالمين، وطاعة رسوله
وذلك كاعتقادهم في كثير ممن ينتسب إلى الوالية  (بد من ليس من الصالحينثم تغيرت األحوال إلى أن ع  )قوله: 

 .من الفساق والمجاذيب
 ("بد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلينوع  )وقوله: 
 وُعِبد.

 ."بد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلينوع  "
 . لعلماءهم ا نير الذاألحبا -في أول األمر-مقابل يعني في 

من جهلة المقلدين فيحسنون لهم البدع والشـرك فيطيعـونهم، ويظنـون أنهـم علمـاء  وذلك كاعتقادهم العلم في أناس  "
 "[12]البقرة: {ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ } مصلحون 

 أحسن إليك. ،طالب: انتهى
 هللا صلِ  وسلم على عبدك ونبيك.

 طالب:.........
 قدر اإلمكان.ُيصلح..ُيصلح ب
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 طالب:.........
 نقول: ُيصلح بقدر اإلمكان.

 طالب:.........
 بالتعاون مع المدير ُيخوفهم من هللا.

 طالب:.........
 وهم قصدهم الكسب.

 طالب:.........
مدارس أهلية، وإن جاءت النتيجة مجموع ما درسوه معه كمله، إذا جاءت النتيجـة غيـاب بعـذر بهم حقلالعيال أ

حكـم أكـل الخبـز؟  مـا -ثـاني متوسـط–اب بـدون عـذر صـفر، كـل شـيء متفـوق متفـوق، تسـأله عـن صفر، غي
 يقول: حرام.

 طالب:.........
 أنت تأكله كل يوم تقول: حرام!! قال: واجب. مشكلة..مشكلة.

 طالب: تركيب الرموش االصطناعية يا شيخ.
 وصل.

 طالب:.........
 تقول؟ ماذا

 طالب:.........
 َّلستطاعة، إن استطاع أن ُيصلح شيئ ا وإَّل ينتقل.ُيسدد وُيقارب وُيصلح بقدر ا قل له: ُيحاول
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 معالي الشيخ الدكتور
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 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           
 جعفر الطيارمسجد  المكان: هـ06/08/1438 تاريخ المحاضرة:
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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 سم .

بسم هللا الرحمن الـرحيم، الحمـد هلل رب العـالمين، وصـلى اللهـم وسـلم وبـارك علـى نبينـا محمـد، وعلـى آلـه وصـحبه 
أجمعـين، اللهــم اغفـر لنــا ولشــيخنا وللمسـتمعين برحمتــك يــا أرحـم الــراحمين، سـبحانك ال علــم لنــا إال مـا علمتنــا إنــك 

 أنت العليم الحكيم.
ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ    }"بــاب قــول هللا تعــالى:  :-ىرحمــه هللا تعــال–قــال اإلمــام المجــدد 

 {ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ
ڭ    }وقولـــه:  [11]البقـــرة:{ ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ } وقولـــه: اآليـــات، [60]النســـاء:

 اآلية. [50]المائدة: {ی   ی   جئحئ  }، وقوله: [56]األعراف: {ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ
ت ــى »قــال:  -صــلى هللا عليــه وســلم–أن رســول هللا  -رضــي هللا عنهمــا–عــن عبــد هللا بــن عمــرو  ك م  ح  ــد  م ن  أ ح  ال  ي ــؤ 

ئ ت  ب ه   ويناه صحيح حديث النووي: قال «ي ك ون  ه و اه  ت ب ًعا ل م ا ج   .صحيح بإسناد   ة()الحج كتاب في ر 
 عـرف م حمـد إلـى نتحـاكم اليهـودي: فقـال خصـومة، اليهـود مـن ورجـل   المنافقين، من رجل   بين كان الشعبي: وقال

 جهينـة فـي كاهًنـا يأتيـا أن فاتفقا الرشوة، يأخذون  أنهم لعلمه; اليهود إلى نتحاكم المنافق: وقال الرشوة، يأخذ ال أنه
 فقــال اختصــما، رجلــين فــي نزلــت :وقيــلاآليــة  [60]النســاء: {ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ٻ }فنزلــت:  إليــه، فيتحاكمــان

– عمــر إلــى ترافعــا ثــم األشــرف، بــن كعــب إلــى :اآلخــر وقــال -صــلى هللا عليــه وســلم– النبــي إلــى نترافــع :أحــدهما
 :القـ? أكـذلك: -صـلى هللا عليـه وسـلم– هللا برسول يرض   لم للذي فقال ،القصة أحدهما له فذكر -رضي هللا عنه

 .فقتله بالسيف فضربه ،نعم
 :مسائل فيه

 .الطاغوت فهم على اإلعانة من فيها وما النساء آية تفسير :األولى
 اآلية. [11]البقرة:{ ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ} البقرة آية تفسير :الثانية

 .[56]األعراف: {ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ }الثالثة: تفسير آية األعراف: 
 .[50]المائدة: {ی   ی   جئحئ  } الرابعة: تفسير

 .األولى اآلية نزول سبب في الشعبي هقال ما :الخامسة
 .والكاذب الصادق اإليمان تفسير :السادسة
 .المنافق مع -رضي هللا عنه– عمر قصة :السابعة
 .صلى هللا عليه وسلم" الرسول به جاء لما تبًعا هواه  يكون  حتى ،ألحد   يحصل ال اإليمان كون  :الثامنة

الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسـوله نبينـا محمـد وعلـى آلـه وأصـحابه أجمعـين، 
  أما بعد:
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ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ    }"بــاب قــول هللا تعــالى: : -رحمــه هللا تعــالى–فيقــول اإلمــام المجــدد 

ـــ " [60]النســاء: {ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ ــر ب ــى أنهــا دعــوى ومجــرد زعــٍم َّل  [60نســاء:]ال {ٻ}التعبي ــدل عل ي
حقيقة له، وهـذا األصـل والغالـب أنـه إنمـا ُيطلـق علـى الكـالم الـذي َّل أصـل لـه وَّل حقيقـة لـه، وإنمـا هـو مجـرد 

 دعوى، وقد يطلق الزعم بمعنى القول، من األول قول جرير:
ــــــا ربًع ــــــرزدق أن ســــــيقتل م   زعــــــم الف

 
ربًعــــــــــا    أبشــــــــــر بطــــــــــول ســــــــــالمة  يــــــــــا م 

قد ُيطلق الزعم وُيراد به القول الُمحقق، وكثير ا ما يقول سيبويه فـي كتابـه: زعـم الخليـل، وُيوافقـه السـياق يـدل و   
على أن الزعم هنا بمعنى القول، يعني قال الخليل، فإذ ا ليس معناه الـزعم الـذي هـو مجـرد الـدعوى، بـدليل أنـه 

 ُيوافقه على زعمه.
 لب في إطالق الزعم؛ ولذا قيل: بئس مطية القوم زعموا.وهنا المعنى األول وهو الكثير الغا

ــــدعون  [60]النســــاء: {ٻ} ــــي ي ــــوا  [60]النســــاء: {پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ }يعن ــــي آمن يعن
بألســنتهم، وقلــوبهم ُمنكــرة، وهــم المنــافقون، والمنــافق الــذي ُيظهــر اإليمــان ويــزعم اإليمــان، ويــدعي أنــه مــؤمن 

 المنافق، وُيطَلق في عرف المتأخرين على الزنديق. وُيبطن الكفر هذا هو
ٺ   ٺ   ٺ    }مــا الــذي ُيكــذب دعــواهم؟  [60]النســاء: {ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ }

فمـن يــؤمن ويكفـر بالطـاغوت َّلبــد َّل يكفـي اإليمــان بـاهلل مــع  [60]النسـاء: {ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ
وى اإليمـان بـاهلل مـا عـدم الكفـر بالطـاغوت مـن هـذا البـاب زعـم ولـيس بحقيقـة، عدم الكفر بالطاغوت؛ ألن دع

فالبد من تحقيق الركنين لصحة اإليمان أن تكون الدعوى حقيقية باإليمان المتضمن لشروطه وأركانـه، والكفـر 
بـه  الطاغوت في كالم ابن القيم ما تجـاوز [60]النساء: {ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   }بما ُيضاده والطاغوت 

ه من معبوٍد أو متبوٍع أو   مطاع.المرء حدَّ
 المعبود: الذي ُيعبد من دون هللا وهو راٍض هذا طاغوت بال إشكال، ومحل اتفاق، وبال نزاع إذا رضي بذلك.

م مـا أحـل هللا وُيتبـع علـى ذلـك، وإَّل اتبـاع مـن  م هللا، وُيحـرِ  أو متبوع: ُيتبع فـي األوامـر والنـواهي، فُيحـل مـا حـرَّ
 بأوامر ويجتنب ما نهى هللا عنه، ويأمر الناس بذلك هذا تجب طاعته طاعة  هلل ورسوله. يعمل

م ما أحل هللا تلك عبادته كما جاء في حديث عدي، وبهذا تظهر الصـلة  م ما أحل هللا أو ُيحرِ  الذي يتبع من ُيحرِ 
 بين هذا الباب، والباب الذي قبله.

فالذي يتبـع مـن يحكـم بغيـر مـا أنـزل هللا علـى  [60]النساء: {ٹ  ٿ   ٿ   ٹ   ٹ  }يتحاكمون إلى الطاغوت 
اختالٍف في مراتب هذا الحكم يتبعها اختالٌف في الحكم نفسه عليه بما يليق به مـن كفـٍر، وظلـٍم، وفسـٍق، وإمـا 

 أن يكون كفر أكبر ُمخِرج عن الملة، أو كفر دون كفر كما قال ابن عباس.
 [60]النسـاء: {ٺ   ٿ   ٿ}ن يحكـم بغيـر مـا أنـزل هللا هـذا طـاغوت على كل حال المراتب متفاوتة، ومـ

الطاغوت َمن هو؟ األصل الشيطان األكبر، شياطين اإلنس والجـن الـذين يحكمـون بغيـر مـا أنـزل هللا وُيلزمـون 
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الــذي يحكــم بمــا أنــزل هللا بكتــاب هللا  [60]النســاء: {ٺ  ٺ  ٺ   ٿ   ٿ  }النــاس بــذلك هــم طواغيــت 
 ه يمكن يدخل هنا؟ َّل، لكن يدخل فيه َمن خالف ذلك.وُسنَّة رسول

ـــاس  [60]النســـاء: {ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ } ـــد أن ُيضـــل الن الشـــيطان ُيري
كلهم، إنه أقسم أن ُيغوي النـاس أجمعـين، كـل مـن يفعـل شـيئ ا َّلسـيما مثـل الشـيطان الـذي ُحِكـم عليـه بـدخول 

مت عليه الجنة و  أنه خالٌد مخلٌد فيها ُيريد كل الناس معه؛ ألن مثل هـذا الـذي مـا لـم يكـن هنـاك ديـن النار وُحرِ 
وإيمـان إذا أصــابه شـيٌء مــن المصـائب يتمنــى أن النــاس كلهـم ُيصــابون بمثـل هــذه المصـيبة، والشــيطان ُحكــم 

 عليه بالخلود األبدي في النار في العذب الُمقيم يتمنى وُيريد أن يكون الناس كلهم معه.
صيبة إذا عمَّت خفَّ أثرها ووقعها على النفس؛ ولذا نسمع كثيـر ا َّلسـيما فـي األيـام األخيـرة التـي يكثـر فيهـا الم

القتل سمعنا من جمع الموت مـع النـاس رحمـة، وإَّل لـو النـاس كلهـم سـالمين إَّل واحـد صـارت المصـيبة عليـه 
 أعظم، لكن إذا جاءت المصائب وعمَّت خفَّت على النفوس.

مت عليه الجنة هو يرى فـي نفسـه أنـه مـا فـي لكن المصيب ة التي تصيب من ُحِكم عليه بالخلود في النار، وُحرِ 
 أحد ُيعذَّب مثله، وذلك زيادة في عذابه، هل ُيخفف عنه أن الناس أو أكثر الناس في النار؟ ما ُيخفف عنه.

د المـدى لـيس بقريـب المصدر والموصوف بكونـه بعيـد يعنـي بعيـ [60]النساء: {ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ }
ا َّل ُيسـتطاع أو تعُسـر معـه الهدايـة، قـال:   {ڦ}بحيث يسهل هدايتهم ودعوتهم ُيريد أن يضـلوا ضـالَّل  بعيـد 

ـا،  وَّل زالـوا  -جلَّ وعال–ولكن هللا  [60]النساء: ُيخيب ظنه، فيهدي من يشاء والنـاس دخلـوا فـي ديـن هللا أفواج 
 يب هللا ظن الشيطان.في دين هللا، وُيخ -وهلل الحمد–يدخلون 

والشيطان من الجن ورأسهم إبليس اَّلستعاذة باهلل منـه تطـرده وتبعـده، لكـن اإلشـكال فـي شـياطين اإلنـس، إذا 
أن مـن اإلنـس شـياطين  -جـلَّ وعـال–قلت: أعوذ باهلل من الشيطان ُيدبر شـيطان اإلنـس؟ مـا ُيـدبر، وأثبـت هللا 

 كما أن من الجن شياطين.
گ   گ   ڳ    }" هذه في أوائل البقـرة [11]البقـرة:{ گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ    ک   گ   گ} "وقوله:

والفساد في األرض يكون حسي ا ومعنوي ا، الحسـي بالهـدم والتخريـب  [11]البقرة:{ ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ 
والمنكـرات، وهـذه والتفجير وغير ذلـك، هـذا إفسـاد فـي األرض، واإلفسـاد المعنـوي بالـذنوب والمعاصـي والجـرائم 

أعظم؛ ألن األولى إفساد بقدر ما يحصل من التخريب ويبقـى البـاقي سـليم، وتبقـى البقيـة سـليمة؛ لكـن الفسـاد 
 المعنوي الذي تعم عقوبته المفسد وغير المفسد هذا أشد وأعظم وأنكى.

ح باإليمـان هذا يعني في بالد المسلمين التي فيهـا اإلصـال [56]األعـراف: {ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ }
ـا  [56]األعراف: {ۇ   ۇ }والدين الفساد فيها داخل في هذه اآلية  وأما اإلفساد في بالد الكفـر، فإنـه أيض 

داخٌل في اآلية التي فيها إصالح حسي وإن لم ُيوجد اإلصالح المعنوي وكالهما علـى تفـاوٍت بـين ذلـك، بينهمـا 
ي إنما يكون بإصالح الـدين الـذي يحصـل بـه خيـر الـدنيا إفساٌد في األرض بعد إصالحها، لكن اإلصالح الحقيق

 واآلخرة.
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م وداخٌل فـي اآليـة وغيرهـا مـن  وعلى كل حال اإلفساد سواٌء كان في بالد المسلمين أو في بالد الكفار كله ُمحرَّ
د اآليــات واألحاديــث التــي جــاءت بتحــريم اإلفســاد، لكــن الفــرق بــين بــالد المســلمين وغيــرهم أن اإلفســاد فــي بــال

المسلمين يشـمل اإلفسـاد الحسـي والمعنـوي واإلفسـاد فـي بـالد الكفـر خـاص بالحسـي؛ ألنـه مـا فيـه فسـق هـي 
 فاسدة معنوي ا واإلصالح كذلك.

اســــــتفهام  [50]المائــــــدة: {ی   ی   جئحئ  }" [50]المائــــــدة: {ی   ی   جئحئ مئ   ىئ   يئ   جب   حب} "وقولــــــه
الحكـم الجـاهلي الـذي هـو خـالف الحكـم الشـرعي اإلسـالمي،  على مـن ابتغـى هـذا -جلَّ وعال–إنكاري ُينكر هللا 

 -عليـه الصـالة والسـالم–سواء  كانت الجاهلية األولى التي كانت قبل بعثـة النبـي  [50]المائدة: {ی   ی}
أو ما ُيوصف بالجهل في كثيٍر من المجتمعات غير اإلسالمية وهـذا ظـاهر ومـع األسـف أن ُيوجـد الجهـل ويعـم 

لبلدان اإلسالمية، بحيث َّل تجد فرق ـا بـين بـالد اإلسـالم وبـالد الكفـار مـا تجـد فـرق، إذا كـان وُيطبق في بعض ا
الخمر ُيشرب عالنيـة فـي رمضـان إيـش بقـي؟ يعنـي فـي الظهـور، الكفـار إيـش يسـوون أعظـم مـن هـذا، ودور 

 البغاء ظاهرة، وكل شيٍء من الفساد واإلفساد ظاهر.
الناس من ُيطالب وُينادي بتطبيق األحكام الوضعية ونجحوا في كثيٍر هم من  [50]المائـدة: {ی   ی   جئحئ  }

ا بـإلزاٍم  من األقطار اإلسالمية، كانت األرض ُتحكم بشريعة هللا في جميع بالد المسـلمين، ثـم تغيـرت شـيئ ا فشـيئ 
 من الكفار حين ا، وبطلٍب من بعض من بعض من ينتسب إلى اإلسالم حين ا.

خان وغيره ممن تبعه وتيمور الذي زعم أنه دخل في اإلسـالم طبقـوا شـريعتهم، وجمعـوا  ولمَّا جاء التتار جنكيز
القوانين من اليهوديـة والنصـرانية، ومـن اجتهـاداتهم وأضـافوا إليهـا بعـض األحكـام مـن الشـريعة اإلسـالمية فـي 

ذه األحكـام تتـوارث، كتاٍب سموه )الياسق( وذكره الحافظ ابن كثير في تفسـيره هـذه أحكـام الجاهليـة، ومازالـت هـ
وقد ُتستبدل بمثلها من أحكام البشر إلى يومنا هذا في كثير أو في أكثر األقطار اإلسالمية، وفـي أكثـر األبـواب 
التــي يحتــاج إليهــا المســلمون فــي حيــاتهم، وبعضــهم أبقــى فــي قوانينــه األحــوال الشخصــية، وبعضــهم مــن أتــى 

 عليها كغيرها.
 َّل أحد أحسن من هللا حكم ا.[ 50]المائدة: {مئ   ىئ   يئ   جب   حبی   ی   جئحئ }هذا حكم الجاهلية 

 -صـلى هللا عليـه وسـلم–أن رسـول هللا  -رضـي هللا تعـالى عنـه–عـن عبـد هللا بـن عمـرو  : " -رحمـه هللا–ثم قـال 
ئ ت  ب ـه  »قال:  ت ى ي ك ون  ه و اه  ت ب ًعا ل م ا ج  ك م  ح  د  م ن  أ ح  بالقصـر بخـالف الهـواء  الـنفس الهـوى مـا تميـل إليـه" «ال  ي ؤ 

بالمد، إيش هو الهواء بالمد؟ الريح؛ ولذلك يختبرون لمَّـا منـا فـي المرحلـة اَّلبتدائيـة فـي اإلمـالء يقـول: اكتـب 
ُكفيت شر الهوى، ولوَّل الهواء ما عا  أحد، في بينهم فرق؟ في الكتابة بينهم فرق مازلنا نحفظ هذا من تلـك 

 النفس وترتاح إليه وتطلبه. األيام، فالهوى ما تميل إليه
ك م  » د  م ن  أ ح  ئ ـت  ب ـه  »من المخاطبين، وفي حكمهم من جاء بعدهم « ال  ي ؤ  ـا ج  ت ـى ي ك ـون  ه ـو اه  ت ب ًعـا ل م  يميـل مـع  «ح 

 .ما جاء عن هللا وعن رسوله، ويتبع ما جاء عن هللا وعن رسوله ولو خالف من خالف
 طالب:..........
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من هوى؛ ألن ما يتبعه من الهوى متفاوت قد يميل بشيٍء يسير، وقد يميل بشيٍء أكثـر،  على حسب ما يتبعه
  وقد يميل عن الدين كله.

هذا من األحاديث أحاديث النووي األربعين النووية، وقد اشترط في مقدمتها أَّل يذكر إَّل شيئ ا ممـا النووي"  "قال
 .ُيحتج به

ويناه صحيح حديث   "قال النووي  ُرويناه أو َرويناه ابـن الصـالح يـرى أنـه إذا صـحيح"  بإسناد   )الحجة( كتاب في ر 
كان فيه بين الناقل والمنقول عنه مفاوز في اإلسناد يقول: ُروينـاه، وإذا كـان الـزمن يسـير أو فـي سـند متصـل 

 إلى من قال الكالم قال: َرويناه.
ة على تارك المحجة( ألبي الفتح المقدسي.  في كتاب )الُحجَّ

 ..........طالب:
 ُرويناه يعني بإسناٍد منقطع معناه ليس له فيه إسناد.

 طالب:..........
 ها.

 طالب:..........
 َّل ما في إجازة، يعني وجدناه مثل من باب الوجادة الرواية عن الكتب بغير إسناد شأنها شأن الوجادة.

ويناه" لحافظ ابن رجب في شـرح األربعـين )جـامع هذا كالم النووي وضعَّفه اصحيح"  بإسناد   )الحجة( كتاب في ر 
العلوم والحكم( وأطال في تضعيفه، ومعناه كما قال الشيخ/ سليمان وغيره: معناه صحيح، سليمان بـن عبـد هللا 

معنـاه صـحيح أن هـذا الحـديث رواه الشـيخ/ أبـو الفـتح المقدسـي، بإسـناٍد صـحيح كمـا  )تيسير العزيز الحميـد)
رواه الطبراني، وأبو بكر بن عاصم، وأبو ُنعـيم فـي األربعـين التـي شـرط فـي أولهـا قاله المصنِ ف عن النووي، و 

ا من وجوٍه ذكرها وتعقبها بعضهم.  أن يكون من صحاح األخبار، وقال ابن رجب: تصحيح هذا الحديث بعيٌد جدًّ
 المقصود أن الحديث فيه كالم ألهل العلم، ومعناه صحيح. 

 الشعبي الذي يقول: ما كتبت سوداء على بيضاء، َّل يحمل القلم، لماذا؟ عامر بن شراحيلالشعبي"  "وقال
 طالب:..........

 شو؟
 طالب:..........

حفظ، حتى قيل في ترجمته: أنه إذا دخل السوق وضع أصبعيه في أذنيه؛ عشـان مـا يحفـظ كـالم النـاس كلهـم 
مـن العـين، تعجـب ممـا ُيـذكر عـن بعـض  لو حي ما قلنا هذا الكالم خشية   -رحمه هللا–اللي يتكلمونه. تسجيل 

الناس في الحفظ، حتى عندنا في عصرنا من يحفظ عشرات األلوف من األحاديث، ُذِكر عن بعضهم أنـه يحفـظ 
مصنَّف ابن أبي شيبة وفيه خمسين ألف حديث وآثر، اللي يحفظ مصنَّف ابن أبي شيبة الذي ُيتردد في حفظه 

ـــنَّة  ـــنن، وكتـــب السُّ وإذا صـــحاب هـــذا الحفـــظ الفهـــم  [54]المائـــدة: {ۆ   ۈ   ۈ   ٴۇ   ۋ   ۋ }للصـــحيحين والسُّ
ـا  والمنهجية التي ُيتَبع فيها سلف األمة وأهل العلم في كيفية التعامل مـع النصـوص اكتملـت اآللـة، ولكـن أحيان 

 {ۋ   ۋۈ   ۈ   ٴۇ   }قــد ُيوجــد الحفــظ وَّل ُيوجــد أو يــنقص الفهــم، أو ُيوجــد الفهــم ويضــعف الحفــظ، والمســألة 
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وقـد ُيوجـد الحفـظ والفهـم ولـيس ُيوفـق لسـلوك الطريـق، وقـد يضـعف فـي إخالصـه، فُيصـرف عمـا  [54]المائدة:
 ينفعه، وهللا المستعان.

مــا م حمــد"  إلــى نتحـاكم اليهــودي: فقــال خصــومة، اليهــود مــن ورجــل   المنـافقين، مــن رجــل   بــين كــان "وقـال الشــعبي:
 . باسمهقال الرسول؛ ألنه َّل يؤمن به، فدعاه 

 لعـن الراشـي والمرتشـي والـرائش الوسـيط بيـنهم. " -عليـه الصـالة والسـالم–الرسول  الرشوة" يأخذ ال أنه "عرف
ــا اشــتهر عنــه م حمــد"  إلــى نتحــاكم اليهــودي: فقــال ــي كتــابهم أو مم ــه الصــالة –ألنــه يعــرف مــن وصــفه ف علي

أفســدت دنيــا النــاس؛ ولــذلك اســتحق باذلهــا أنــه َّل يأخــذ الرشــوة، أخــذ الرشــوة َبليــة ومصــيبة وكارثــة  -والســالم
وآخذها اللعن، كيـف تسـتقيم األمـور وتنـتظم أحـوال النـاس والرشـوة قائمـة، َّل تسـتقيم أحـوال النـاس، الشـخص 
الذي ُيريد كسب الحالل، ثم ُيطلب منه رشوة إذا أراد أن يشرع في مشروٍع تجـاري أو معمـاري أو شـيء إمـا أن 

 تستقيم األمور.يرتكب اللعنة أو يترك، فال 
 َّل يأخذ الرشوة، وسوف يحكم بالحق بالعدل باإلنصاف.    -عليه لصالة والسالم–اليهودي يعرف أن الرسول 

  يبذل رشوة المنافق؛ ألنه ُيريد أخذ مال غيرهالمنافق"  "وقال
مـور، وَّل يسـتحق اليهود يأخـذون الرشـوة، وبالرشـوة يزعمـون أنهـا تتيسـر األاليهـود"  إلى نتحاكم "وقال المنافق:

والدنيا كلها لو زالت بحذافيرها ما ُتقابـل اللعـن وهـو  -نسأل هللا العافية–هذا، ثم يبذل شيئ ا من ماله فُييسر له 
 الطرد واإلبعاد عن رحمة هللا. 

، وقـال قال المنافق: أنا ما أريد محمدجهينـة"  في كاهًنا يأتيا أن فاتفقا الرشوة، "يأخذون  يعني اليهودأنهم"  "لعلمه
ٱ   ٻ   ٻ   ٻ    }إليـه فنزلـت:  جهينـة، فيتحاكمـان فـي كاهًنـا يأتيـا أن فاتفقااليهودي: أنا ما أريد اليهود، اختلفا "

 }الُمترجم بها هذا سبب نزول اآلية التي في أصل الباب، التي ُترِجم بها في الباب  اآلية "[60]النساء: {ٻ
ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ    ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ  

ســبب نــزول اآليــة مــا جــاء عــن الشــعبي، لكــن الشــعبي تــابعي لــيس مــن الصــحابة،  [60]النســاء: {ٹ    ٹ
 فيكون في السبب نوع انقطاع مرسال ، فيكون مرسال ، نعم.

 طالب:..........
 وين؟

 طالب:..........
 "فنزلت".إيه، فأنزل هللا 

 .........طالب:.
 اللي قاله المنافق؟

 طالب:..........
 موصوف بأنه منافق، الظاهر أنه من المنافقين من األصل. "قال المنافق"
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سبب النزول يقول أهل العلم: له حكم الرفع؛ ولذا لمَّا قال الحاكم: أن تفسير الصحابي له حكم الرفع ُرد عليـه: 
المبني على لغته أو ما أشبه ذلك، فال يكـون لـه حكـم الرفـع،  بأن الصحابي قد يقول في معنى اآلية من فهمه

 وفي هذا يقول الحافظ العراقي:
 وعــــــدوا مــــــا فســــــره الصــــــحابي رفًعــــــا فمحمــــــول  علــــــى األســــــباب 

   
 

فيهــا طــرف َّلبــد منــه، ألن  -عليــه الصــالة والســالم–يعنــي علــى أســباب النــزول؛ ألن أســباب النــزول الرســول 
 ٌء ُصرِ ح به أو لم ُيصرَّح.القرآن إنما ينزل عليه سوا

يقول هنا: رواه إسحاق بن راهويه في تفسيره، كما في )الُعجاب في بيان األسباب( يعني: َّلبن حجر، والطبـري 
وابن المنذر في تفسيريهما، والمروزي في )تعظيم قدر الصالة( محمد بن نصر المروزي، والواحدي في)أسـباب 

 ي ُمرسال ؛ ألن الشعبي تابعي، وقد صححه ابن حجر في )فتح الباري(.النزول( بسنٍد صحيح يعني على الشعب
ره بصــيغة  "قيــل"كنايــة عــن ضــعفه؛ ألن  "وقيــل" صــيغة تمــريض، والشــيخ المؤلــف يــرى أنــه ضــعيف؛ ألنــه صــدَّ

 التمريض.
 كعـب ىإلـ :اآلخر وقال -صلى هللا عليه وسلم– النبي إلى نترافع :أحدهما فقال اختصما، رجلين في نزلت :وقيل"

"تحاكمـا إلـى كاهًنـا فـي إلى هذا الحد الروايتان متفقتان، كعب بن األشـرف مـن اليهـود، لكـن هنـاك " األشرف بن
هينة" عليـه –أن هـذا قـال: نترافـع إلـى النبـي " القصـة أحـدهما له فذكر -رضي هللا عنه–"ترافعا إلى عمر وهنا  ج 

وإنمــا يحكــم بيننــا كعــب بــن  -عليــه الصــالة والســالم–وقــال اآلخــر: َّل أنــا َّل أرضــى بمحمــد  -الصــالة والســالم
 األشرف من اليهود 

فتثبَّـت مـن الـذي قـال: نتحـاكم إلـى كعـب بـن األشـرف ولـم يـرض " القصـة أحـدهما لـه فـذكر، عمـر إلى ترافعا ثم"
 بالنبي عليه الصالة والسالم.

أقر واعترف َّلبـد مـن اإلقـرار إلقامـة " نعم :قال? أكذلك: -صلى هللا عليه وسلم– هللا برسول يرض   لم للذي فقال"
  الحد، َّلبد من اإلقرار في إقامة الحد.

ِردة،  -عليه الصالة والسـالم–ألنه مرتد، الذي َّل يرضى بحكم الرسول  لماذا؟" فقتلـه بالسيف فضربه ،نعم :قال"
عليـه –وهـو الرسـول فقتله أقام عليه حد الردة، وقد يقول قائل: هل لعمر أن ُيقـيم حـد الـردة مـع وجـود الحـاكم 

 أو نقول: هذا إفتيات على ولي األمر؟ -الصالة والسالم
 أذِ ن تفضل.
عليـه الصـالة –فـي قتـل هـذا المنـافق؛ لعلمـه بالحـد، وليقينـه برضـا النبـي  -رضي هللا تعالى عنه–صنيع عمر 

و يفتات على ولي األمـر بمـا وأن ذلك َّل ُيثير فتنة، فالفتنة ُتدرأ، وَّل يجوز ألحٍد أن يفتري أو يفتأت أ -والسالم
ُيثير الفتنة، فالتغيير باليد من سلطة ولي األمر أو َمن يِكلها إليه، فالبد مـن أن ُيصـرَّح لـه بـذلك، وإَّل فاألصـل 

بمثـل هـذا  -عليه الصالة والسالم–لعلمه برضا النبي  -رضي هللا عنه–أن ولي األمر هو الذي يتوَّلها، وعمر 
كثيـر مـن تصـرفات عمـر،  -عليـه الصـالة والسـالم–ها كالم، وهذا معروف في عهـده نفَّذ هذا مع أن القصة في

ا وقـد علـل وإن كانن  «ال»: -عليـه الصـالة والسـالم–أحيان ا يقول له: َّل، أضرب عنقه، يقـول النبـي  -مسـتحق 
صـور إذا وهذا في المنـافقين علـى مـر الع «لئال يتحد  الناس أن محمًدا يقتل أصحابه» -عليه الصالة والسالم
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ُقتل منافق ضجت الناس مثل حقوق اإلنسان عندنا ما يثأرون، وَّل تثور حفيظتهم إَّل إذا ُقتـل منـافق أو ُأوذي 
منافق أو ُسجن منافق، أما ُيقتل ماعز والغامدية وفالنة وفالنة مـن غيـر المنـافقين مـا يحـرك سـاكن، وُيسـجن 

ن أو ُأوذي بعض المنـافقين ثـارت ثـأرتهم، وهـذه ُسـنَّة األخيار وحقوق اإلنسان كأنها ما هي موجودة، وإذا ُسج
ال؛ لـئال يتحـد  النـاس أن محمـًدا »: أنقتلـه؟ قـال: -عليه الصالة والسالم–إلهية على مر العصور، لمَّا قيل له 

 مفسدٌة راجحة. «يقتل أصحابه
 طالب:........

 هذا في عهد النبي عليه الصالة والسالم.
هللا ابـن ابـن الشـيخ/ محمـد بـن عبـد الوهـاب فـي )تيسـير العزيـز الحميـد(: فيـه  يقول الشيخ/ سليمان بـن عبـد

جواز تغيير المنكر باليد، وإن لم يأذن فيه اإلمام، وكذلك تعذير من فعل شيئ ا من المنكرات التي يستحق عليهـا 
إذنه يقول: فـي التعزيـر  التعزير، لكن إذا كان اإلمام َّل يرضى بذلك، وربما أدى إلى وقوع ُفرقٍة أو فتنة فُيشترط

فقط يعني دون إنكار المنكر مع أنه كذلك التغيير باليد، واإلنكار باليد من سلطة ولي األمـر أو إلـى مـن وكلهـا 
إذا لـم يترتــب  «مـن رأى مــنكم منكـًرا فلي غيـره بيــده»: -عليــه الصـالة والســالم–إليـه أو لمـن ُطوِلــب بهـا فــي قولـه 

 على ذلك مفسدة أعظم.    
 ........طالب:
 ها.

 طالب:........
الذي ُيباشر الحكم بغير ما أنزل هللا، يعني هذا ديدنه وهذا عمله قاضي ُمولَّى على ذلك، ويحكم بغيـر مـا أنـزل 

 هللا في كل األشياء؟
 طالب:........

وجب َّل هــذا حكــم بغيــر مــا أنــزل هللا، تعــرف أحكامــه تختلــف، وإذا كــان مــن نــوع الكفــر دون الكفــر فإنــه َّل يســت
 القتل كما هو معلوم.

 طالب:........
واسـتبدله بحكـم  -عليـه الصـالة والسـالم–ولـم يـرَض بحكمـه  -عليه الصالة والسالم–َّل؛ ألنه رد حكم الرسول 

 اليهودي.
 طالب:........

 نعم.
 طالب:........

 شو؟
 طالب:........

 المنافق كيف تعرف توبته؟ 
 طالب:........
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 ها.
 طالب:........

 فق ما ُيمكن ُتعرف توبته جمهور أهل العلم على أنه َّل ُيستتاب.المنا
 طالب:........

 ها.
 طالب:........

اإلفتيات على ولي األمر هو ما فيه إَّل أن المفسدة راجحة بحيث تكـون المسـألة فوضـى، كـل مـن أراد أن ُينفـذ 
ـا اسـتدرج آخـر، نفَّذ، وقد يقتل لغرٍض شخصي، فيقول: سمعته يقـول كـذا، فتضـيع األمـور، ا آلن لـو أن شخص 

قه ودخل إلى بيته، ثم قال له: أنا اشتريت غرفـة نـوم  قال: عندي لك الليلة عشاء محفوف ما فيه إَّل أنت، صدَّ
ق علـى  ُودي أستشيرك عليها إذا كانت صالحة، ثم أدخله غرفة نومه فقتله، وقال للنـاس: تعـالوا انظـروا، ُيصـدَّ

ق؛ أل  ن هذه أمور محتملة وقد تقـع؛ ولـذلك حسـم البـاب، وجعـل األمـر كلـه معلـق بـولي ذلك؟ ما ُيمكن أن ُيصدَّ
 األمر، وحسم تصرفات األفراد هو الذي يحفظ األمر واألمن.

دعنا من بعض التجاوزات من بعض المسئولين، وبعض....معروف هذا على مر العصـور، يعنـي هـل ُنريـد أن 
أو عصـر الخلفـاء الراشـدين؟ مـا ُيمكـن، لكـن مـع ذلـك ُيحـرص يكون آخر الزمان وآخر األيام مثل عصر النبوة 

 بقدر اإلمكان أن ُيطبَّق شرع هللا.
 طالب:........

 «نعـم»َمن هو، اللي يفتات؟ اللي يفتات قد ُيقتل. أرأيـت الرجـل يجـد الرجـل فـوق امرأتـه أيقتلـه فتقتلونـه؟ قـال: 
ه الرجم مثل هذه األمور لو ُتِركت للن اس واجتهادات الناس ضاعت األمور، مثل ما قلـت: ولو كان محصن وحدُّ

 وإيش أشد من أن يجده في غرفة النوم ويقتله؟ ويدعي أنه جاء لسوء.
 طالب:........

 ها.
 طالب:........

وإذا قتله وجد قال للمرأة أو وضعه فوق امرأته إذا قتلـه المسـألة تحتـاج إلـى حـزم وضـبط، وفـتح األبـواب لهـذه 
 َّلسيما مع تغير األزمان واألحوال والقتل ألدنى سبب، وهللا المستعان.التصرفات َّل شك أنه 

 طالب:........
 [65]النساء: {ۈ   ٴۇ}

 طالب:........
ۈ   ٴۇ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ى   ائ   ائ   ەئ   ەئ   }

 شو أزيد من هذا؟ [65]النساء: {وئ
 طالب:........
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 ها.
 طالب:........

 سألة مثل ما قلنا في أصل الحكم بغير ما أنزل هللا، وله مراتب ودرجات، والعلماء بينوها.َّل الم
 طالب:........

 حكم عليه وعرفه، يعرفه عمر.
 طالب:........

 ها.
 طالب:........

 إيه.
 طالب:........

أنها تجوز، والرشوة وهللا المسألة تتفاوت بعضهم ُيطلق وينقله عنه شيخ اإلسالم أنه إذا كان َّلستخالص حق 
 المحرمة إذا كانت لجلب باطل أو ظلم أحد، لكن فتح الباب بهذه الطريقة ليس بالمناسب.

 طالب:........
 وين؟

 طالب:........
تقع كثير ا، تقع في القليل والكثيـر، ومشـكلتنا أن المجتمعـات يعيـث فيهـا هـذا السـوس، والفسـاد األرض وبكثـرة، 

ا إَّل بحسم المادة، وفـتح البـاب أنـك إذا كنـت مظلـوم، إذا تـأخر الفسـح ُتعطـي لموظـف وَّل ُيمكن أن ُيقطع دابره
 البلدية ويمشيك، هذا اللي ُيفسد األمور، ومن حقك أن يفسح لك.

 طالب:........
 هم حتى في أمور الدنيا وسعوها.

 :مسائل فيه: "-رحمه هللا-يقول 
 وهذا مر في تفسيرها." الطاغوت فهم على اإلعانة من افيه وما" الُمترجم بها" النساء آية تفسير :األولى

 .[11]البقرة:{ ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ} البقرة آية تفسير :الثانية"
 وكل هذا مر بيانه." [56]األعراف: {ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ }الثالثة: تفسير آية األعراف: 

 .[50]المائدة: {ی   ی   جئحئ  }"الرابعة: تفسير 
 .األولى اآلية نزول سبب في الشعبي هقال ما :الخامسة
وهـذا الـزعم  [60]النساء: {ٻ} [60]النساء: {ٻ   پ   پ }" والكاذب الصادق اإليمان تفسير :السادسة

 ُيكذبه الواقع، فهو إيماٌن كاذب، أما اإليمان الصادق الذي هو إيماٌن باهلل مقروٌن بالكفر بالطاغوت. 
 وقتله إياه؛ ألنه مرتد." فقالمنا مع عمر قصة :السابعة"
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وهـذا فـي  صـلى هللا عليـه وسـلم" الرسـول بـه جاء لما تبًعا هواه  يكون  حتى ،ألحد   يحصل ال اإليمان كون  :الثامنة"
 الحديث السابق الذي فيه الكالم الذي سمعتم ألهل العلم، ومعناه كما قال أهل العلم: صحيح.

 وهللا أعلم.
 وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى هللا وسلم على نبينا محمد

 طالب:........
 ها.

 طالب:........
ُيؤخذ به وَّل ما ُيؤخذ به، ولكن إذا اعتقـد أن حكـم هللا َّل يصـلح، وَّل ُيصـِلح النـاس، أو أن حكـم غيـر هللا أكمـل 

 من حكم هللا أو ما أشبه ذلك هذا كفر مخرِ ج من الملة.
 طالب:........

يعرف اإلنسـان كـل إنسـان لـه قـارع يثـق فيـه هـذا َّل ...وخلو الذهن مع قارعٍ هذا لو يصير بالليل صفاء الجو، 
 شك أنه أفضل، وتكون حينئٍذ كالمدارسة.

 طالب:........

 في العمر كله.

 طالب:........
 ما أني موجود، بالطائف.

 طالب: في بعض األخيار يا سماحة الشيخ...
 ما كلموك عن دورات مسجد الملك فهد؟

 طالب:........
 الخاطب مسلم؟

 طالب: نعم نعم.
 طالب:........

 هللا يعفو ويسامح.
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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

ــا محمــد  وعلــى آلــه وصــحبه ب ســم هللا الــرحمن الــرحيم، الحمــد هلل رب العــالمين، وصــلى هللا وســلم وبــارك علــى نبين
 أجمعين.

 اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
ون   ه ـم  و  }: تعـالى هللا وقـولباب من جحـد شـيًئا مـن األسـماء والصـفات  -تعالى رحمه هللا–قال اإلمام المجدد  ف ـر   ي ك 

م ن   ــالر ح  ــذ ب أن أتريــدون  يعرفــون، بمــا النــاس ثواحــد   : علــي   قــال البخــاري  صــحيح وفــي ،اآليــة [30]الرعــد: {ب   هللا ي ك 
  ورسوله؟

 انتفض رجالً  رأى أنه -مارضي هللا عنه– عباس ابن عن أبيه عن س  و طاو  ابن عن معمر   عن الرزاق عبد وروى 
 ".هؤالء؟ ق فر   ما: فقال ،لذلك ااستنكارً  ؛الصفات في -وسلم عليه هللا صلي- بيالن عن احديثً  سمع لما

 يجوز يجوز.
 ، انتهى.متشابهه عند ويهلكون  حكمه،م   عند رقةً  يجدون "

ون   و ه ـم  }: فـيهم هللا فـأنزل ذلـك أنكـروا( الرحمن): يذكر -وسلم عليه هللا صلي- هللا رسول قريش   سمعت ولما ف ـر   ي ك 
 .[30]الرعد: {م ن  ب الر ح  

 :مسائل فيه
 .والصفات األسماء من شيء  ب اإليمان عدم: األولى
 .الرعد آية تفسير: الثانية
 .السامع يفهم ال بما التحديث ترك: الثالثة
 .نكرالم   يتعم د لم ولو ورسوله، هللا تكذيب إلى فضيي   أنه العلة ذكر: الرابعة

 ه".هلكأ  وأنه ذلك، من اشيئً  استنكر لمن عباس ابن كالم: الخامسة
الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسـوله نبينـا محمـد وعلـى آلـه وأصـحابه أجمعـين، 

 أما بعد...
" ويجـوز التنـوين بـاٌب مـن باب من جحد شيًئا من األسـماء والصـفات: "-تعالى رحمه هللا–فيقول اإلمام المؤلف 

 و ه ـم  }: -جـلَّ وعـال–ات ما حكمه؟ وحكمه فيما ُذِكـر تحـت الترجمـة فـي مثـل ولـه جحد شيئ ا من األسماء والصف
ون   ف ر  م ن   ي ك   يعني: أن حكمه يكفر. [30]الرعد: {ب الر ح 

من جحد شيئ ا من األسماء والصفات يعني أنكرها، والجحود إما أن يكون إنكار ثبوت لثابـٍت فـي ُمحكـم التنزيـل 
ــنَّة، فهـذا  َّل شــك أنـه يكفــر، مـن قــال: الــرحمن لـيس مــن أسـماء هللا، لكــن اإلنكـار المعــروف عنــد ولمتـواتر السُّ

 طوائف البدع تعطيل من اَّلسم أو من الصفة المقرون بشيٍء من التأويل.
 والتأويل منه ما هو سائغ، ومنه ما هو غير سائغ.

ؤول إليــه مــن إنكــار اَّلســم التأويــل الســائغ عنــد أهــل العلــم َّل يصــل إلــى حــد الكفــر، لكنــه خطــٌر عظــيم فيمــا يــ
والصفة، وذكرنا في مناسـباٍت كثيـرة فيمـا تقـدم فـي هـذا الكتـاب وفـي غيـره أن مـن لـم ُيثبـت األسـماء والصـفات 
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فـي كتابـه أو  -جلَّ وعـال–إذا جاء بصفته التي يعرفونها، يعرفونها فيما ثبت عنه  -جلَّ وعال–كيف يعرف هللا 
رفونه بصفاته التي أثبتهـا لنفسـه؛ ألنـه يـأتي أوَّل  بصـفٍة َّل يعرفونهـا ممـا ُسنَّة نبيه؟ وكيف يسجدون وهم َّل يع

بصــفته التـي يعرفونهــا  -جـلَّ وعـال–فــال يسـجدون، ثـم يــأتي  -عليـه الصــالة والسـالم–جـاء عنـه أو عــن نبيـه 
ك أنـه فيسجدون له، هؤَّلء الذين َّل يثبتون أسماء وَّل صفات كيف يعرفونه، يمكن يعرفه وما ُيثبت؟ وهذا َّل ش

وإنكـاٌر ِلمـا ثبـت  -عليه الصالة والسـالم–خطٌر عظيم، إضافة  إلى أنه مصادمة إلى ما جاء عن هللا وعن نبيه 
  .-عليه الصالة والسالم-عنه في كتابه وُسنَّة نبيه 

مــا يكفــر؟ هــذا ُمصــادم مــا هــو بتأويــل هــذا لــيس بتأويــل أم حكمــه يكفــر  مــاســبحان ربــي األســفل الــذي يقــول: 
ــرهم أهــل العلــم  -وهــم أشــد-إذا كــان الجهميــة الــذين أنكــروا الصــفات، ومــنهم مــن أنكــر األســماء يختلــف، و  كفَّ
ـروا الجهميـة فـي هـذا يقـول اإلمـام ابـن القـيم الاللكائي ولقـد  :نقل عن خمسمائة عالم، والطبراني كذلك أنهم كفَّ

جـلَّ –هللا  ،، فاألمر ليس بالسهلتقلد كفرهم خمسون في عشٍر من العلماء في البلدان، خمسمائة عالم كفروهم
ت و ى }يقول:  -وعال ل ى ال ع ر ش  اس  م ن  ع  وقائلهم يقول: ما استوى! منهم من يتأول يقول: اسـتولى،  [5]طه: {الر ح 

 ويأتي على ذلك بشاهٍد مردود عند أهل العربية، والتأويالت عندهم كثيرة.
مين، فعلى اإلنسان أن ينتهـي إلـى مـا سـمع، وقـد أحسـن والتأويل من الطواغيت التي أهلكت طوائف من المسل

من انتهى إلى ما سمع، ُيقر بمـا جـاء عـن هللا وعـن رسـوله، وعلـى مـراد هللا، ومـراد رسـوله، وَّل يتعـرض لهـذه 
:  -جــلَّ وعــال–النصــوص َّل بتعطيــل، وَّل بتمثيــل، وَّل تكييــف علــى مــا يليــق بجــالل هللا وعظمتــه علــى حــد قولــه 

ث ل  } م  يرل ي س  ك  يع  الب ص  م  ء  و ه و  الس  ي   .[11]الشورى: {ه  ش 
تليهـا الصـفات،  ،له أسماء وصفات وأفعال، العلماء ُيقررون أن دائـرة األسـماء أضـيق الـدوائر -جلَّ وعال–هللا 

بمعنى أنه ُيؤخذ من اَّلسم صفة وَّل عكس، واألفعال أوسع، األسماء والصفات َّل شك أنها توقيفية، فال ُيسـمى 
 .-عليه الصالة والسالم-وَّل ُيوصف إَّل بما وصف به نفسه، ووصفه به رسوله  -جلَّ وعال– هللا

ترجمة هذه األسماء والصفات إلى لغاٍت أخرى، الترجمة وَّل شك أن الترجمـة قـد تكـون بلفـٍظ معنـاه فـي العربيـة 
سـماء والصـفات عـدا اليـد يختلف، وفي تعليقٍة على )الفقه األكبر( ألبي حنيفة يقـول: ويجـوز ترجمـة جميـع األ
لفــظ الجاللــة  -جــلَّ وعــال–مــا ُتتــرجم اليــد، لمــاذا َّل ُتتــرجم اليــد؟ ألن معنــى الترجمــة فــي العربيــة َّل يليــق بــاهلل 

يترجمونه خودا أو خوداي، واليد ُيترجمونها باألعجمية يقولون: دوست، هل ُيناسب أن تقول: دوست خـوداي؟ 
 ذلك يقولون: َّل ُيترجم.ألن الدوس في العربية ما ُيناسب؛ ول

أظــن لخدمــة -الباكســتاني  -جــائزة الملــك فيصــل-الجــائزة  وتعرفــون العــام الماضــي أخــذ واحــد هــذه لغــتهم،
ا، ما تذكره؟  -اإلسالم  واسمه في العربية قبيح جدًّ

 طالب:.......
 ُأعلن في....وُأجري معه مقابالت.     

 طالب:.......
 ؟ماذا

 طالب:.......
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لكــن اســمه الثــاني قبــيح، وتنــدر بــه بعض...ألنهــم مــا يعرفــون معنــاه  -ذاكــر زيــن-نعــم ذاكــر  اســمه الثــاني،
 عندهم.

ُيحتـاط لهـا، وأهـل العلـم يكرهـون الموافقـة فـي اللفـظ  -جلَّ وعـال–ولهذا مثل هذه األمور َّلسيما ما يتعلق باهلل 
نــه مثــل: إطــالق المنقطــع علــى ولــو اختلــف المعنــى، اآلن مــا يترتــب عليــه التنــافر اللفظــي وهــو صــحيح يمنعو 

–الموقوف، لماذا؟ ألن الموقوف ُيقال لـه: مقطـوع، عنـدنا مرفـوع وموقـوف فُيضـاف إلـى الصـحابي إلـى النبـي 
ـ ،مرفوع، وما ُيضاف إلى الصحابي موقـوف -عليه الصالة والسالم ، اوإلـى التـابعي فمـن دونـه ُيسـمونه مقطوع 

األصـل مقطـوع؛ ألنـه مضـاف إلـى تـابعي، ومتصـل فـي الوقـت فوجدت بسـنٍد متصـل إلـى الحسـن مـثال  هـذا فـي 
من فوقه، فيحصل التنـافر بـين أن تقـول: متصـل مقطـوع؛ ولـذا ف أربعة نفسه؛ ألن كل واحد من رواته رواه عن

 يقول الحافظ العراقي: "ولم يروا أن ُيدخل المقطوع" في اَّلصطالح، لماذا؟ ِلما يترتب عليه من التنافر اللفظي.
ا يروي كالم ا عن غيـرهعلى كل ح ولكنـه  ،ينسـبه إلـى شـخصٍ  ،ال األدب في العبارة مطلوب، اآلن لو أن شخص 

يحكيه عن نفسه، يحكيه عن ذلك الشخص وفيه ضميٌر يعود إلى المتكلم، كمـا تقـدم فـي قـول أبـي طالـب: هـو 
لون: أنا علـى ملـة عبـد على ملة عبد المطلب، األصل أنه يقول: أنا على ملة عبد المطلب، لكن الرواة ما يقو 

المطلب، يقولون: هو على ملة عبد المطلب، فكـل شـيء يحصـل فيـه لـبس أو إضـافة القبـيح إلـى الـنفس ومـا 
من ذلكم ترجمة اليد بدوست، قـالوا: َّل يجـوز ترجمتهـا بدوسـت؛ ألن الدوسـت مـن  ،أشبه ذلك كل هذا ُيتحاشى

 الدوس.
 طالب:.......

 .نعم
 طالب:.......
ف معناهـا فـي العربيـة، مثـل يقـول؟ َّل يعـرف غيرهـا، وَّل يعـر  مـاذا ،ي ما يعرف ما عنده غيرهاالت نعم هم لغتهم

 سميه أبوه بهذا اَّلسم القبيح.يي هذا الذ
ــه  "بــاب  مــن جــد شــيًئا مــن األســماء والصــفات" ــالتنوين تقــول: وقــوُل هللا تعــالى، وبدون وقــوِل هللِا أو وقــوُل هللا ب

ون   و ه م  }اإلضافة وقوِل هللِا تعالى  ف ر  م ن   ي ك   .[30]الرعد: {ب الر ح 
ون  } ف ر  م ن   ي ك   يعني يكفرون باهلل أو يكفرون باَّلسم الذي هو الرحمن؟ [30]الرعد: {ب الر ح 

 طالب: باالسم.
والخـالف الطويـل هـل اَّلسـم عـين  ،ألن اَّلسم ُيطلق على اَّلسم الـذي هـو الحـروف، وُيطلـق وُيـراد بـه الُمسـمى

وُيطَلـق  ،زيـد مـثال   ،غير المسمى؟ هذا موجود عند أهل العلم، والمسألة واضحة، من ُيريد الحروف المسمى أو
تتــأثر  ،وُيـراد بــه الــذات المســماة بهـذا اَّلســم، فالــذات عــين المسـمى والحــروف غيرهــا، فــإذا كتبـت زيــد وأحرقتــه

ا فـالمراد الـذات المُ  أن سـماة بهـذا اَّلسـم؛ ألنـه مـا ُيتصـور الذات؟ َّل، فالمراد هنا اَّلسـم، وإذا قلـت: ضـربت زيـد 
 عصا وتجلد الورقة المكتوب فيها اَّلسم.ء بتجي

ون   و ه ـم  }وقول هللا تعالى:  ف ـر  م ن   ي ك  ـا قـال  [30]الرعـد: {ب ـالر ح  يكفـرون باَّلسـم؛ ألنـه فـي قصـة ُصـلح الحديبيـة لمَّ
م ن  »: -صلى هللا عليه وسلم–النبي  ـم  َّللا   الـر ح  ت ب  ب س  يم   اك  سـمك اللهـم، وَّل نعـرف الـرحمن اِ قـالوا: اكتـب ب «الـر ح 
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أنــه هــو الخــالق، الــرازق، المــدبر، المحيــي،  -جــلَّ وعــال–هــم كفــروا باَّلســم، وإقــرارهم بــاهلل  ،إَّل رحمــن اليمامــة
ـا وراز  ا، وباعتبـاره خالق  ق ـا، المميت هذا معروف عندهم في توحيد الربوبية، هم َّل يكفـرون بـاهلل باعتبـاره موجـود 

 وإنما يكفرون بهذا اَّلسم.     
ون   و ه م  }" ف ر  م ن   ي ك   أن أتريـدون  يعرفـون، بمـا النـاس ثواحـد   : علـي   قـال البخاري  صحيح وفي اآلية [30]الرعد: {ب الر ح 

ــذ ب يعــرف شــيئ ا ويغيــب عنــه  وآخــر، ئ اَّل يعــرف شــي فخنــاك مــن ،" والمعرفــة تتفــاوت بــين النــاسورســوله؟ هللا ي ك 
 ومن طالب العلم من يعرف الشيء الكثير، وإذا حدثته بما َّل يعرفه أنكره. ،اءأشي

وأنا أوردت حديث البقرة الذي في صحيح البخاري: ركبها صـاحبها فالتفتـت إليـه، قالـت: مـا ُخلقنـا لهـذا، فـأنكر 
–ل الرسـول ُينكرونه، الحـديث فـي الصـحيحين، ويقـو ناإلسرائيليي خرفالخبر جملة من الموجودين، دعنا من 

ـر   هذاآم ن ت  ب  »: -عليه الصالة والسالم ، و ع م  ـر  ثوا النـاسكـل هـذا ألنـه مـا يعـرف،  «أ ن ا و أ ب و ب ك   يعرفـون، بمـا "حـد  
 "ورسوله؟ هللا ي ك ذ ب أن أتريدون 

علــى الداعيــة والمعلــم أن يتــدرج بتعلــيم النــاس وأن يرفــق بهــم، وأن يعلمهــم الشــيء بعــد الشــيء، ســواء  كــان 
 القول أو بالفعل.ب

أَّل يحصـل مـن قلـوب بعـض الحاضـرين  ،اآلن لو يأتي شخص ُيصلي بعوام ويقـرأ بهـم بقـراءٍة َّل يعرفونهـا مـثال  
شيء من الوحشة واإلنكار، وعلى هذا مراعاة القراءة المعتمدة في البلد واجبة؛ ألنه يترتـب عـن الخـروج عنهـا 

كـان النـاس فـي فقههـم علـى قـوٍل واحـد،  ،ن يقرأ ُيخبر الناسإنكار من بعض من َّل يعرف، وإذا أراد اإلنسان أ
اُينكر شي اوَّل تجد أحد   ُينكره، ثم لمَّا توسـع النـاس فـي دراسـة  ئ امما يرى أو يسمع؛ ألنه ما يرى وَّل يسمع شي ئ 

المذاهب، وصار العامـة يـرون أشـياء مـا كـانوا يعهـدونها عنـد شـيوخهم حصـل شـيء مـن اإلنكـار، وزعمـوا أن 
لـوا عليهـا أشـياالدي الـذي ُيريـد أن يـرى  ء مثـل هـذا،ن تغير أو ُغيِ ر، يقولون: حتى الصالة التـي كنـا نعرفهـا دخَّ

نَّ  نَّة ُيحدثهم عن ذلك قبل.الناس السُّ  ة وتطبيق السُّ
لعامة وآحاد المتعلمـين الـذين َّل تحتمـل عقـولهم سـماع أو رؤيـة مثـل هـذه األشـياء لفمثل هذه األمور َّل سيما 

ــنَّة ُتفعــل، لكــن ُيبــين للنــاس أن علــى ا ــنَّة مــن أجــل هــذا، السُّ إلنســان أن يتلطــف بهــم ويرفــق بهــم، وَّل ُتتــرك السُّ
نَّة جاءت على أوجه ا، ةوكلها ثابت ،السُّ  ،-من العامة-ما سمعه أنكره عليه  يستفتح باستفتاحٍ  ولو يسمع واحد 

 .-عليه الصالة والسالم-فيما ورد عن النبي وقل مثل هذ في جميع أفعال الصالة التي فيها اختالف تنوع 
 طالب:........

 . الدول ما هو بوارد، ليس من الحكمةيستعمل الحكمة؛ ألن مصادمة 
 طالب:........

هم يصدرون أنظمة وقرارات تمنع الحجاب، أنت تقول: َّل، تحجبوا، هذا يترتب عليه ضرر، وَّل ُيمكـن أن ُتبطـل 
 ك...ما أوجب هللا، لكن أنت بطريقت

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
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ا، َّل ُيفتي بخالف الحـق، يسـعه السـكوت أو بطريقـٍة مـا توصـل إليـه شـيء مـن  َّل َّل، َّل ُيفتي بخالف الحق أبد 
 األذى أو إلى غيره؛ ألنه أحيان ا َّل يقتصر األذى على الشخص نفسه يمتد إلى غيره.

تنظر أن تكون النتائج شرعية مائة بالمائة، أصـل البقـاء فـي  على كل حال إذا كانت المقدمات غير شرعية فال
 حكمه؟ مابالد الكفر 

 طالب:........
 ما اسُتثني من ذلك إَّل من َّل يستطيع حيلة  وَّل يهتدي سبيال  فقط، لكن هللا المستعان.

 طالب:........
 عـن معمـر   عـن الـرزاق عبـد ى ورو "قـال:  .ي بعده،بر ابن عباس الرجل الذي انتفض الذنعم؛ ألنه سيأتي في خ

- النبـي عـن احـديثً  سـمع لمـا انـتفض رجـالً  رأى أنـه: -مـاهللا عنه رضـي– عبـاس ابـن عـن أبيـه عـن س  و طـاو  ابن
 ،إذا ســمع حــديث النــزول ،إذا ســمع حــديث النــزول مــثال  " لــذلك ااســتنكارً  ؛الصــفات فــي -وســلم عليــه هللا صــلي

ـر ش  }العامي وشبه العامي كيـف يقـول:  وعنده نصوص العلو، ونصوص اَّلستواء ما يستوعب ل ـى ال ع  م ن  ع  الـر ح 
ت و ى  وُيقال: ينزل كل  ليلة؟ إذا نزل علـى حـد فهمـه؛ ألنـه مـا يفهـم مـن هـذه األلفـاظ إَّل مـا يتعلـق  [5]طه: {اس 

بالمخلوق، ولو فهم منها ما يتعلق بالخالق ما حصل عنده إشـكال، وحتـى مـن سـمع كـالم أهـل العلـم فـي هـذه 
و لم يتمكن العلم من قلبه، ورسوخ اإليمان في نفسه يقول: شيخ اإلسالم ينزل آخر كـل ليلـة وَّل يخلـو منـه وه

الواجـب علـى اإلنسـان؟  مـاهذه أمـور َّل يسـتوعبها كـل عقـل، لكـن  ،العر ، مستٍو على عرشه بائٌن من خلقه
ن، وأما كونه يلزم منه ترك المكـان هذا نص ثابت في القرآن، وهذا نص ثابت في القرآ ،التسليم، سمعنا وأطعنا

 ، أما الخالق فشأنه أعظم. والنزول إلى غيره، وأن السماء ُتظله، هذا كله يتعلق بالمخلوق 
جاء في الحديث الصحيح أن الشمس تسجد تحت العر  آخر كل ليلة، وتستأذن فـي الطلـوع مـن مغربهـا، فـال 

هـذا علـى حسـب مـا ُندركـه مـن األلفـاظ والمعـاني؟  مقتضـى ما ،يؤذن لها حتى يأتي الوقت تسجد تحت العر 
ـا كليًّـا عـن األرض هـذا  أنها تترك فلكها تروح وتسجد وتترك، والُمشـاهد والمعـروف أنهـا َّل تتـرك وَّل تغيـب غياب 

ا ما ُيستوَعب إَّل إذا قلنا: الحديث صحيح وَّل لنا كالم.  أيض 
 طالب:.......

 .نعم
 طالب:.......

اإلمام أحمد فيما ُيحجب عن العامة مثل ما يترتب عليه الخروج على الُحكام مثال  ممـا َّل  ،في كالم اإلمام مالك
ثوا الناسخبار الصفات ُتحجب عن العامة أيحتمله الناس، واإلمام مالك قالوا عنه إن صح  مـا  "يعرفـون  بما "حد  

ـا مـن المتشـابه، ُنسـب إيستوعبونه؛ حتى قـال بعضـهم:  إلمـام مالـك أن أخبـار ا إلـىن نصـوص الصـفات عموم 
 ســمع لمـا"الصـفات َّل ُتلقـى علـى العامــة؛ ألنهـم َّل يسـتوعبونها، ومـن األمثلــة علـى ذلـك: الرجــل الـذي انـتفض 

 فــرق   مــامــن حــديث ابــن عبــاس، فقـال: " "لـذلك ااســتنكارً  ؛الصــفات فـي -وســلم عليـه هللا صــلي- النبـي عــن احـديثً 
بـين نصـوص  "مـا فـر ق هـؤالء؟"ء سمع حديث ا أنكره قلبه انـتفض وفـزع، أو يعني: ما فزعهم ما فزع هؤَّل "هؤالء؟

 الصفات ونصوص األحكام وغيرها.
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 طالب:.......
 مباشرة لكن....

 طالب:.......
ـ اواحـد  َّل إشكال وقوة الثقة بالمتكلم، اآلن لو تكلم واحد من آحـاد النـاس وقـد سـمع  تـردد علـى  اثاني ـ اقـال كالم 

ث بشـيٍء مـن أخبـار آخـر الزمـان، وأخبـار السـاعة فـي مسـجد ويسـمعه طول، وقبل خمسي ن سنة شـخص ُيحـدِ 
الحـديث ضـعيف،  فلعـل ،عوام، فنقل أحدهم من الكالم إلى زوجته، فكأنها تـرددت، هـذا العـامي الناقـل مـا يـدري 

ر تخـرجين الكـالم عـن هللا وعـن رسـوله خطـ ،ويمكن...لكنه التسليم، ترددت قالت: هـذه المسـألة مـا هـي سـهلة
ضعف علم، فما واجب المسلم حينما يسمع مثل  هقوة إيمان لكن في همن الدين وأنت َّل تشعرين استسلمي، في

 هذه األمور التي تثبت عن هللا وعن رسوله ولو لم يفهمها؟ سمعنا وأطعنا ورضينا وسلَّمنا.
 طالب:.......

انهم قـوي وضـاغط، واإلنسـان ابـن بيئتـه تجـده يتـأثر وتأثير العلمـاء َّل سـيما فـي بلـد ا،َّل شك أن لكل قوٍم وارث  
ــد أن يتــأثر، اآلن لمــا نقــر  ،ولــو كــان علــى األقــوال المتداولــة فــي غيــر مذهبــه الــذي نشــأ عليــه فــي كتــب  أَّل ُب

نَّة نَّة بال  شك الغالب عليهم السُّ فيه  ،فيهم تأثر من البيئة ،الشوكاني والصنعاني وهم محسوبون على أهل السُّ
يقولها من عا  في مصر أو في الشام أو في الجزيرة ما يقولها؛ ألنه ما اعتادها، ففيـه أشـياء عنـد  ألفاظ ما

الشوكاني حتي قيل: إنه في شبهة زيدية والصنعاني كذلك؛ هذا من ضغط البيئـة، اإلنسـان مـن حيـث َّل يشـعر 
يبلـغ الخمسـين والسـتين وهـو ناهيك عن كون الذي يفعل هذا الفعل عـالم ُمقتـدى بـه فـي هـذا البلـد، واإلنسـان 

يرى هذا العالم ُيقدمه الناس ويقبلون يديه، وُيقدمونه في المجالس، هذا النوع قد يصد عن الحق، لكن هـل لـه 
ة؟ إذا قيل: َّل تطف بقبر فالن، قال: وهللا نحن طلعنا نحن وشيوخنا وعلما نـا يطوفـون، نقـول: ُيقـال لهـم: ؤ ُحجَّ

رون العالم الفالني، والفالني من ا مون هذا وُيكفِ  ر من يفعلـه، ومـع ذلـك علمـاؤهم  ،لبلد الفالني يحرِ  بعضهم ُيكفِ 
نا غير، فقناعتـه بعـالم بلـده أقـوى مـن قناعتـه بغيـره إَّل إذا أراد هللا ن بهم، ما قيل لهم شيء، لكن علماءيقتدو
هم، لماءحد؛ ألنهم يرون عية ويُمن عليه ترك كل شيء، وفي البلدان التي فيها القبور ما يسمحون ألاله الهد

 وهل ُيعذرون؟ َّل، وَّل ُبد أن يسمع الحجة، َّل ُبد أن ُتلقى إليه الُحجة.
ـن ب ل ـغ  } :خالص يكفـي أن يسـمعف ،ويفهم النص على وجهه ،وإذا كان من العرب م  ك م ب ـه  و  ر   ،[19]األنعـام: {أل نـذ 

مـاذا ه أو فـي حكـم األعجمـي بعـض العـرب مـا يـدري ال ُبـد أن ُيبـين لـفـ الكن إذا كان أعجميًّـا مـا يفهـم وَّل حرف ـ
ــ ،تقــول ولــو كــان بالعربيــة، مثــل هــذا َّل ُبــد مــن البيــان لــه، أمــا ذاك الــذي يفهــم فــي جامعــٍة  اوقــد يكــون متخرج 

ب ر اءن ـا}: -جـلَّ وعـال–فيدخل فـي قولـه  وسمع األقوال والحجج، ثم يقول شيوخنا... ،شرعية ك  ت ن ا و  ـاد  ن ـا س   إ ن ـا أ ط ع 
ب يال   ل ون ا الس   .[67]األحزاب: {ف أ ض 

 طالب:.......
تريـد  ،لكن كلٌّ ُيخاطب بما يفهم، وَّل شك أن درء المفاسـد مقـدم علـى جلـب المصـالح ،هو العلم َّل ُبد من بيانه

أن ُتقرر له مسألة جزئية في علٍم من العلوم يترتب عليها مزلة قـدم بالنسـبة لهـذا الشـخص أو لغيـره، ومسـألة 
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لتدرج في التعليم هـو المطلـوب، وإذا أوتـي النـاس بالتـدريج قِبلـوا الكـالم وفهمـوه؛ ألن العلـم كمـا يطلبـه طالبـه ا
 بصغار العلم قبل ِكباره، ثم يتدرجون إلى أن يتمكنوا.

 -وسـلم عليـه هللا صـلي- النبـي عـن احـديثً  سـمع لمـا انـتفض رجـالً  رأى أنـه: -مـارضـي هللا عنه– عباس ابن عن"
ق أو فرق هؤَّلء؟  "هـؤالء؟ ق  فر   ما: فقال ،لذلك ااستنكارً  ؛اتالصف في  رقـةً  يجـدون "أي: ما فزعوا هؤَّلء أو ما فرَّ

الُمحكـم: الـذي يفهمـه النـاس الواضـح البــيِ ن، " متشـابهه عنـد ويهلكـون " ألن مـا عنـدهم فيـه إشـكال" حكمـهم   عنـد
 والمتشابه: الذي فيه نوع خفاء وغموض وهو متفاوت.

 الذي معنا ُيفهم منه أن أحاديث الصفات من الُمحكم أو من الُمتشابه؟اآلن النص 
 طالب: من الم تشابه.
 من خالل النص؟ 

 طالب:........    
نعم؛ ألن التشابه نسبي قد يكون الناس كلهم يفهمون هذا النص إَّل فئة قليلة أو أهل بلد أو أهل ُعرٍف ُمعـين 

ـا الـذي َّل يفهمـه أحـد، وعنـد  ،لبابعندهم، فهو من هذا ا اهذا يكون متشابه   ا ُمطلق  وليس من المتشابه تشابه 
المبتدعة أن نصوص الصفات من التشابه المطلق، بمعنى أنه َّل يوصل له إلـى معنـى؛ ألنـه قـد يستشـكل مـن 

 كون نصوص الصفات من المتشابه، والنص صريح في الصفات.تيقرأ أثر ابن عباس مع نفي أهل العلم أن 
"يهلكـون  هو هلك لمَّا اسـتنكر، اسـتنكر متـى؟ لمَّـا سـمع حـديث ا فـي الصـفات ويهلكون"، حكمهم   عند رقةً  يجدون "

إذ ا حديث الصفات الذي سمعه هذا الرجل من المتشابه على ضـوء مـا جـاء فـي األثـر، لكـن هـذا عند متشابهه" 
 أن منــه آيــاٍت محكمــات وُأخــر الرجــل عنــده هــذا الخبــر متشــابه؛ ألنــه مــا ُيــدرك معنــاه، والقــرآن الــذي أثبــت هللا

ممن  -ابن عباس–متشابهات، هذه اآليات المتشابهات ليست عند أهل العلم قاطبة؛ ولذا يقول: أنا من الذين 
ل ـم  }يعرف المتشابه، ويكون الوقوف  ـخ ون  ف ـي ال ع  يل ـه  إ ال  َّللا   و الر اس  ل ـم  ت أ و  ـا ي ع  م  فـابن عبـاس مـن  [7]آل عمـران: {و 

 اسخين الذين يعرفون المتشابه، وكثيٌر من الناس يبقى التشـابه وهـو نسـبي، قـد يكـون هـذا الـنص متشـابه  الرا
 .ويخفى على بعضهم أو العكس ،ويعرفه عامة أهل العلم ،عند آخرين اعند فالن من أهل العلم، وُمحكم  

متشـابه نسـبي يعنـي يعرفـه  المقصود أن التشابه نسبي منه ما هو تشابه ُمطلق َّل يفهمه أحد، ومنـه مـا هـو 
 البعض دون البعض، وإن كان رأي ابن عباس أنه َّل ُيوجد متشابه ُمطلق.

 طالب:........    
 فيه؟ماذا 

 طالب:........    
 هذا.... ويرى أن فسرها؟أحد  هما في

 طالب:........    
 "تريدون أن ي كذ ب هللا ورسوله؟".ين؟ أ

 طالب:........    
 ."بما يعرفون"
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 طالب:........    
 ما هو بمصادمة. ،نعم؛ ألن من كذَّب قد يكون تكذيبه لشبهة

 طالب:........    
 هؤَّلء هم الكفار في األصل.

 طالب:........    
ث بمــا َّل يعــرف وأنكــره، ثــم ُبــيِ ن لــه فــاعترف  ... لــو تقــرأ فــي كتــب شــيخ اإلســالم مثــل: )درء يعنــينعــم، إذا ُحــدِ 

تبه القوية التي كبار المتخصصين وقفوا عند مقاطع كبيرة منها ما فهموهـا، وقـد َّل يكـون التعارض( ومثل:...ك
هــذا النــوع مــن هــذا الــذي نتحــدث عنــه بمــا جــاء فــي النصــوص، قــد يكــون مــن التراكيــب تراكيــب أهــل الكــالم، 

ث بـه تُ أن تبغـي –والفالسفة، لكن موجـود فـي كتـب شـيخ اإلسـالم شـيء َّل يفهمـه حتـى الكبـار، هـذا النـوع  حـدِ 
 على الجماعة )درء التعارض(.

ـ عـن كتـاب ُيثنـي عليـه مـن يثنـي عليـه مـن أهـل العلـم، فيـذهب مباشـرة  إلـى  اولذلك طالب العلم قـد يسـمع كالم 
 ويقرأ فيه، ويكون سبب ا في صده عن العلم.  ،المكتبات ويشتريه

 واقـــــــرأ كتـــــــاب العقـــــــل والن قـــــــل الـــــــذ  ي
     

 

يـــــــــ  ـــــــــود لـــــــــه  ن ظ   ر  ثـــــــــان  مـــــــــا فـــــــــي الو ج 
يترك العلم، أو يسمع مدح أن يأتي واحد طالب حتى لو في الجامعة أو بعد ذلك يشتري الكتاب ويقرأ فيه يمكن  

 ابن كثير لعلل الدارقطني ويقرأ فيه نفس الشيء، يقول:
ــــــــه   ــــــــيس  أصــــــــبح ن ق ض   وكــــــــذلك الت أس 

    
 

     
 

ـــــــــــــــــــــــــان ي  ب  وبـــــــــــــــــــــــــًة للعـــــــــــــــــــــــــالم الر  ج   أ ع 
يـــــــــــب  أن ـــــــــــه    همومـــــــــــن الع ج  ح  ـــــــــــال    ب س 

 
ان ي  ــــــــــي ض  الــــــــــد  اه ــــــــــم  نحــــــــــو الح ض  د   أ ر 

 ما يكمله. لعلهم يقرأ بشرح األصفهانية حتى لو واحد منه 
يعنـــي فـــي قصـــة صـــلح " ذلـــك أنكـــروا( الـــرحمن): يـــذكر -وســـلم عليـــه هللا صـــلي- هللا رســـول قـــريش   ســـمعت ولمـــا

ون   و ه ـــم  }: فـــيهم هللا فـــأنزل" الحديبيـــة ـــر  ف  م   ي ك  رحمـــن اليمامـــة، يعنـــي  عـــرف إَّليقولـــون: َّل ن [30]الرعـــد: {ن  ب ـــالر ح 
 ويعترفون بأنه هو الخالق، وُيقرون بتوحيد الربوبية. -جلَّ وعال–بالنسبة لهذا اَّلسم؛ ألنهم يعرفون هللا 

 اللهم صلِ  وسلم على عبدك ورسولك محمد.
ــف  ــول المؤل ــالى رحمــه هللا–يق ( الــرحمن): يــذكر -وســلم عليــه هللا صــلي- هللا رســول قــريش   ســمعت ولمــا: "-تع

ون   و ه ـم  }: فيهم هللا فأنزل، ذلك أنكروا ف ـر  م ن   ي ك  يقـول:  -عليـه الصـالة والسـالم–ولمـا سـمعوه " [30]الرعـد: {ب ـالر ح 
ـن  } م  ع وا  الر ح  ع وا  َّللا   أ و  اد  عـاء هللا وهمـا قالوا: يأمرنا بالتوحيد، ويأمرنا بـدعاء الـرحمن ود [110]اإلسراء: {ق ل  اد 

 اثنان.
به التي عندهم؛ ألنهم على الكفر أوَّل .  هذه الشُّ

األمر الثاني: أنه مـن بـاب العنـاد، وأنهـم َّل ُينكـرون أن ُيسـمى الواحـد بأسـماء متعـددة، ُيسـمى الشـيء الواحـد 
ا عندهم، لكن كل هـذا مـن بـاب الع نـاد والكفـر، بأسماء متعددة، وعندهم جمادات وحيوانات لها أسماء كثيرة جدًّ

 ثم بعد ذلك هدى هللا من هداه منهم، وعرفوا الحق.
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 :مسائل فيه"
 األســماء مــن شــيء  ب اإليمــان عــدم" مــا معنــى هــذا الكــالم؟" والصــفات األســماء مــن شــيء  ب اإليمــان عــدم: األولــى

  ."والصفات
 طالب:........    

 .نعم
 طالب:........    

 والصفات"؟  "عدم اإليمان بشيء  من األسماءمعنى  ما
 عبارات ثانية؟  توجديعني أن اإليمان يرتفع وينعدم بالنسبة لمن لم يؤمن باألسماء والصفات، ما 

يعنــي: ارتفــاع اإليمــان بجحــد شــيٍء مــن األســماء والصــفات، عــدم اإليمــان يعنــي انعــدام اإليمــان  "عــدم اإليمــان"
 بالنسبة لمن جحد شيئ ا من األسماء والصفات.

ر بها الباب وُيستدل له بآية ون   و ه م  } الرعد التي ُصدِ  ف ر  م ن   ي ك   .[30]الرعد: {ب الر ح 
كفـروا  ،" ومع سببها الذي ُيبين معناها؛ وهو أنهم جحدوا اَّلسمالرعد آية تفسير" وجاء في المسألة الثانية قال:

 به وأنكروه، فلما جحدوه وأنكروه كفَّرهم هللا بذلك، وسمى جحدهم كفر ا.
جـلَّ –اهلل فـ ،إنكار ا بـال تأويـل هكـذا -عليه الصالة والسالم–ن الذي ُينكر ما ثبت عن هللا وعن رسوله وَّل شك أ

ـرات: {إ ن  ب ع ض  الظ ـن   إ ث ـم  }يقول:  -جلَّ وعال–يقول: مثل هذا كافر، لكن قد ُينكر، فيقول هللا  -وعال  [12]الح ج 
 تقول؟  ماذاوأنا أقول: إن بعض الظن ليس بإثم، 

 طالب:........    
 .نعم

 طالب:........    
 تقول؟  ماذافيه مصادمة للنص، وفيه سوء أدب، لكن إذا قال لك: أنا أعني البعض الثاني، 

 طالب:........    
  .نعم

 طالب:........    
بعض أن هـذا نصـف، ومفهومه أن البعض الثـاني لـيس بـإثم، وَّل يعنـي الـ [12]الح ج رات: {إ ن  ب ع ض  الظ ن   إ ث م  }

ـرات: {إ ن  ب ع ض  الظ ن   إ ث ـم  } وهذا نصف، لكنه بعض، لكن مع ذلك في سوء أدٍب في التعبير تقـول: َّل  [12]الح ج 
 .-جلَّ وعال-بعض الظن ليس بإثم، أنت إذا قلت هذا انصب إنكارك على ما أثبته هللا  ،َّل
واألصـل  ،ينبغـي أن ُيجتنـب اأو تـردد   د عنـده إشـكاَّل  يء ُيوجِ أو أي ش" السامع يفهم ال بما التحديث ترك: الثالثة"

أنه ُيجتنـب كـل مـا ُيوقـع فـي الشـك والريـب مثـل مـا قلنـا بالنسـبة للقـراءات مـع األسـف أنـه يوجـد بعـض القـراء 
ُيصلُّون بالناس التراويح كل ليلة بقراءة؛ ولهذا ُيوقعـون العامـة فـي إشـكاَّلت، لمـا اختلـف الصـحابة فـي بعـض 

ورجعـوا، وقـالوا لعثمـان: أدرك النـاس؛ ألنهـم إذا اختلفـوا فـي كتـاب  -رضـي هللا عنـه–رف في عهد عثمان األح
 شيٍء ُيتفق عليه.  هما فيفهللا على ما يتفقون؟! إذا ُاخُتِلف في كتاب هللا 
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ن أن ي كـذ ب هللا "أتريدو التي من أجلها التحديث بما ُيعرف، وعدم التحديث بما َّل ُيعرف وهو " العلة ذكر: الرابعة"
 الُمنِكر؟ ما "رنك  الم   يتعم د لم ولو ورسوله، هللا تكذيب إلى فضيي   أنه" ورسوله؟"

 طالب:........    
 .نعم

 طالب:........    
 يتعمد؟ يتعمد التكذيب؟ وماذا

 طالب:........    
ن كثـرة الجـدال يقـول يعني يقع في الكفر ولو لم يقصـد، مثـل بعـض النـاس فـي حـال الغضـب يطـيش عقلـه ومـ

ا، فقيـل لـه: ر كالم ا يرد فيه الحق، شـخص غ ح توضـأ ليـذهب عنـك الغضـب للوضـوء يعنـي، ضـب غضـب ا شـديد 
ا فيه شـناعة كلـه مـن شـدة الغضـب، ومخالفـة الوصـية النبويـة  ـب  »فقال: كالم ا قبيح  فمثـل هـؤَّلء قـد  «ال  ت غ ض 

 َّل يفهم. يكون مثاره الغضب، فإن سمع كالم ا غضب بسببه؛ ألنه
وقد يكون سببه المبالغة في التنزيه، يأتي بكالم يسمعه شخص، وهذا موجـود فـي كـالم بعـض ُغـالة المبتدعـة 
ـا مثـل مــا جـاء عـن بشــر  ـا ممـن ُيخالفــه فـي اَّلعتقـاد، فيحملــه تعصـبه الشـديد لبدعتـه أن يقــول كالم  يقـرأ كالم 

 لو.المريسي، يقول: سبحان ربي األسفل، كله مبالغة في نفي الع
نَّة  واقتدوا بغيرهما، ُعوِقبـوا بمثـل  -جلَّ وعال–وأقول: هذه عقوبة من هللا   لمثل هؤَّلء الذين تركوا الكتاب والسُّ

 هذا، من قال:
ـــــــــــــــذنوب  أال بـــــــــــــــذكر هللا تـــــــــــــــزداد ال

     
 

 وتــــــــــــــــــنطمس البصــــــــــــــــــائر والقلــــــــــــــــــوب 
 
 
 

هـي خطـوات الشـيطان سـواء  كانـت ه على أن يقول هذا الكالم؟ ما الذي دعاه إلـى هـذا؟ خطـوات، و ما الذي حد  
 في األعمال أو في العقائد.

 ه"هلكأ  وأنه ذلك، من اشيئً  استنكر لمن عباس ابن كالم: الخامسة"
 عنـد رقـةً  يجـدون "كالم ابن عباس في قصة الرجل الذي لما سمع حـديث الصـفات انـتفض، وقـال ابـن عبـاس:  
 "متشابهه عند ويهلكون  حكمه،م  
لــى بعــض المتعلمــين؛ ألنــه ُيفهــم منــه أن نصــوص الصــفات مــن المتشــابه، والعلمــاء وقلــت: إن هــذا ُيشــكل ع 

قاطبة ردوا على من قال ذلك، وأنهـا مـن الُمحكـم، الـذي يـرى أنهـا مـن المتشـابه هـو الـذي يـرى أنهـا َّل معـاني 
ت، فهـم ُتَمر كما جـاء :لها، ويقولون بالتفويض، والسلف قالوا في مناسبات متعددة بالنسبة لنصوص الصفات

فيقـع  ،بعضهم أنها ما لها معاني، والقول بإمرارها كما جاءت؛ لـئال يسـتغرق اإلنسـان فـي البحـث عـن معانيهـا
 في طلب الكيفية.

المقصــود أن قــولهم: ُتَمــر كمــا جــاءت لــيس ألنهــا لــيس لهــا معــاني، والــذين يقولــون بــالتفويض، يقولــون: إن 
تبحـث فيمـا وراء المعنـى مـن الكيفيـات، وبـين أن تقـول: َّل السلف يقولـون: ُتمـر كمـا جـاءت، فـرق بـين أن َّل 

 معاني لها.
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تفهم من هذه الكلمـة مـن غيـر تطبيقهـا علـى شـخٍص ُمعـين؟ أنـه مـن ماذا  ،والتفريق بينهما أنت إذا قلت: زيد
هو  ،، ما تقول: وهللا ما أدري أيش هذا زيدائ  لون، وإرادة وحركة تفهم منه شيو بني آدم، وأنه له طول وعرض 

مـن بنـي آدم، وأن لـه صـفات وكيفيـات يتفـق فيهـا فـي  اآدمي؟ ما هـو بصـحيح تعـرف أن زيـد  أم كلب أم حمار 
 .ديز عكس زيدة مع بني آدم، لكن إذا قيل لك: الجمل

 تفهم منها؟ فماذا  
  ال شيء.طالب: 

 ي ما له معنى.هذا التفويض الذ
 طالب:.......

 ا يعقله فأنكره.الُمنِكر الُمحدَّث؛ ألنه سمع كالم ا م
 طالب:.......

 نه ُيقرأ بقراءة فالن أو فالن.إلكن هم يقولون: 
 طالب:.......

 .ايبقى اإلشكال قائم   ،إشكال هلكن يدخل واحد ما سمع ما يقولون، في
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 شرح كتاب التوحيد
 

 معالي الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           
 جعفر الطيارمسجد  المكان: هـ20/01/1439 تاريخ المحاضرة:
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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
صـلى هللا عليـه هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله محمـد  بسم

 وعلى آله وصحبه أجمعين. وسلم
 اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

ر ف ون  }: "باب قول هللا تعالى: -تعالى رحمه هللا–قال اإلمام المجدد  ـاي ع  ون ه  م ـت  َّللا   ث ـم  ي نك ر  اآليـة،  [83]النحـل: { ن ع 
 .آبائي عن ورثته مالي هذا: الرجل قول هو: معناه ما مجاهد   لاق

 .كذا يكن لم فالن لوال :يقولون : هللا عبد بن عون  وقال
 .آلهتنا بشفاعة هذا: يقولون : قتيبة ابن وقال
ـاف ر  »: قـال تعـالى هللا أن: يـهف الـذي خالـد   بـن زيـد حـديث بعـد العبـاس أبـو وقال ك  م ن  ب ـي و  ي م ـؤ  ب ـاد  ـن  ع  ـب ح  م   «أ ص 

 .به شركوي   غيره إلى إنعامه يضيف من سبحانه يذم ة،ن  والس   الكتاب في كثير   وهذا ،-تقدم وقد- الحديث
 .كثير نةألس على جار   هو مما ذلك ونحو ا،حاذقً  والمالح طيبة، الريح كانت: كقولهم هو: السلف بعض قال
 :مسائل فيه

 .وإنكارها النعمة معرفة تفسير: األولى
 .كثير ألسنة على جار   هذا أن معرفة: الثانية
 .للنعمة اإنكارً  الكالم هذا تسمية: الثالثة
 ".القلب في الضدين اجتماع: الرابعة

وأصـحابه أجمعـين، الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسـوله نبينـا محمـد وعلـى آلـه 
 أما بعد...

ا}"باب قول هللا تعالى: : -تعالى رحمه هللا–فيقول المؤلف  ون ه  م ت  َّللا   ث م  ي نك ر  ر ف ون  ن ع  " ِنعم اآلية [83]النحل: {ي ع 
ـوه ا}: -جـلَّ وعـال-–َّل ُتعـد كمـا قـال  -جلَّ وعـال-–هللا  ص  ـة  َّللا   ال  ت ح  م  وا  ن ع  ـد  وِنعمـة مفـرد  [18ل:]النحـ {و إ ن ت ع 

فــيُعم جميــع  ،أو َّل يتخيــل أحــد أن النِ عمــة هنــا نعمــة واحــدة؛ ألنــه مفــرد مضــاف ،مضــاف فــيُعم، فــال يقــول أحــد
م ة  َّللا   }النِ عم؛ ولذا قال:  وا  ن ع   ما قال: وإن تعدوا ِنعم هللا. [18]النحل: {و إ ن ت ع د 

وه ا} ص   ما ُتحصى؟ النِ عمة الواحدة؟أم حصى النِ عمة الواحدة تُ  [18]النحل: {ال  ت ح 
 طالب:.......

 .نعم
مــا ُتحصــى؟ نعمــة البصــر مــا ُتحصــى؟ نعمــة واحــدة محصــية، لكــن ِنعمــة هللا التــي  لــمَ  ،ُتحصــى النِ عمــة الواحــدة

وه ا}اكتسبت العموم والتعميم من اإلضافة مفرد مضاف  ص   .[18]النحل: {ال  ت ح 
م ة  َّللا   } وا  ن ع  وه ا و إ ن ت ع د  ص  ِنعم، اإلنسـان يتقلـب بـِنعم هللا منـذ أن يولـد إلـى أن يمـوت، وِنعـم  [18]النحـل: {ال  ت ح 

 متعددة ومتنوعة، وَّل يسلم مخلوق من ِنعمة أنعم هللا على جميع خلقه.
فقد يقول قائل: هذا المريض الذي ِمن ُوِلد وهو ُمعاق على فراشه هل هذا في ِنعمة أو فـي بـؤٍس وشـقاء؟ فـي 

ـن  »مة، يخفى عليه من النِ عم ما ُيغطيه هذا الشقاء الجزئي الذي هو فيه؛ ولذا جاء في الحديث ِنع ان ظ ـر إ ل ـى م 
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ن ك ل  م  ف  ا، وأشد فقر ا، ولو لم يكـن  ،أنت مريض ،«أدنى منـك ه و  أ س  أنت فقير، لكن يوجد من هو أشد منك مرض 
 .و أعظم النِ عم، وأعظم الِمنن اإللهية على المسلمعندك من ِنعم هللا إَّل أن هداك هللا لهذا الدين وه

ا من أغنى األثرياء  أو أغناهم على اإلطالق، ثم بعد ذلك هو كافر، ما الذي عنـده مـن الـنِ عم؟  ،هب أن شخص 
وبخـل بمـا أوجـب هللا  ،وهـذا الثـراء مـع الكفـر شـقاء، وهـذا الشـخص الـذي أغنـاه هللا ،َّل شيء؛ ألن هذا الغناء

 ُممتحن بهذا المال ومعذٌب عليه.أم منعٌم عليه هذا  ،عليه
الكالم في النِ عم واستخدام هذه النِ عم، وشكر هذه النِ عم التي من أولها التحدث بها ظاهر ا تعدد ِنعم هللا عليك مـا 

 تستطيع أن تذكرها.
ذا رأى السـقيم، والـذي واإلنسان يذكر هذه النِ عمة إذا رأى من اتصف بضدها، فالسليم يشكر هللا علـى العافيـة إ

حالتــه فــي كفــاف أو فــوق الكفــاف يــذكر هــذه النِ عمــة إذا رأى مــن يتكفــف النــاس أو يحتــاج شــيئ ا مــن األمــور 
علــى اإلنســان أن ينظــر إلــى مــن هــو دونــه، وجــاء فــي الحــديث  .الضــرورية وَّل يســتطيع أن يحصــل عليهــا

ون ــك  »الصــحيح:  ــن  ه ــو  د  ــة  َّللا    رى حــف إ ن ــه  أ  ، ان ظ ــر  إ ل ــى م  م  ر ي  ن ع  د  األمــراض تتفــاوت بعضــها أقــل  «عليــكأ ن  ال ت ــز 
ا إلى آخره، فالـذي ينـام وهـو مـريض أفضـل مـن المـريض الـذي َّل ينـام، المـريض الـذي  خطر ا، وبعضها أقل ألم 

 يهجع ويهدأ مرضه ووجعه أفضل من الذي َّل يرقأ ألمه وَّل وجعه.
كلها التي يتقلب بها الناس من الـنِ عم وضـدها هـي بالنسـبة للمسـلم كلهـا  على كل حال هذه األمور أمور الدنيا

ـ» ،ِنعم ـر اء  فص  ـابته  ض  يـًرا لـه ، وإن  أص  ر  كـان خ  ـك  ـر اء  فش  ـابته  س  يـر  إ ن  أص  ل ـه  لـه  خ  ـر ه ك  ًبا ألمر  المؤمن  إ ن  أم  بر  ع ج 
يًرا له   ـراء فالضراء إذا صبر عليها صارت ِنعمة، وا «كان خ  راء إذا شكرها كانـت نعمـة، والعكـس بـالعكس، السَّ لسَّ

 إذا لم يشكرها ِنقمة، تكون ِنقمة بالنسبة له، والضراء إذا لم يصبر عليها كذلك.
وأنا وأنا وأنا تعيس، وأنا ما رأيت خيـر ا قـط، وتـذكره بمـن  ،يتحدث بها ظاهر ا، بعض الناس مجبول على التَّشكي

ا، فيرد عل  يك أنت لو ُتحس بما ُأحس به ما قلت هذا الكالم.هو أشد مه بؤس 
عليــه -مـريض شـيخ كبيـر وقلـق ومـا فيــه مـرٍض بـيِ ن بعـد، يتشـكى ويقـول: إنــه مـريض، قيـل لـه: تـذكر أيـوب 

؛ ألنـه مـا يحـس إَّل فـي واقعـه، وهـو فـي ائ  شـي عنـه يقول: مـا أدري  ؟أيوبماذا أصاب ، قال: -الصالة والسالم
 ى من هو دونه.غفلٍة تامة عن أن ينظر إل

العالج الشرعي انظر إلى من هو دونك يذهب عنك كـل إحسـاس بـالبؤس، تتحـدث بهـذه الـنِ عم ظـاهر ا، وتعتـرف 
ــا، وتشــكر هللا عليهــا بــأن تصــرفها فيمــا ُيرضــيه، بــأن تصــرف هــذه الــنِ عم فيمــا ُيرضــيه، وحينئــٍذ تكــون  بهــا باطن 

 شكرت.
م ت  َّللا   ث م  ي نك ر  }" ر ف ون  ن ع  اي ع  ون } في ُنسخةٍ  "اآليـة [83]النحل: {ون ه  ـاف ر  ث ـر ه م  ال ك  ومـا فيهـا اآليـة،  [83]النحـل: {و أ ك 

 -وهي في محل نصـب اآليـةَ -ألنه َّل يحتاج إذا ُأكِملت اآلية ما يحتاج أن ُيقال: اآلية؛ ألن معنى اآلية  لماذا؟
 يعني أكمل اآليَة أو الحديث يعني أكمل الحديث.

 ُينتفع به، وضدها إذا ُصِبر عليها يعني مما يتضرر به تنقلب نعمة. النِ عم هي ما
ا} ون ه  اإلنكار يندر أن يوجد إنسان يقول: ينسب النِ عم إلـى غيـر هللا بالتحديـد، إذا قيـل لـه:  [83]النحل: {ث م  ي نك ر 

يعتـرف بهـذا، بـل كـل  من الذي خلقك؟ ماذا سيقول؟ هللا، من الذي رزقك؟ الرازق هـو هللا، كثيـر مـن المسـلمين
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المسلمين يعترفون، لكن اإلنكار في أوقات الغفلة وفي المضايق إذا مرض واشرأبت نفسـه إلـى العـالج، وُذِهـب 
به إلى المصحات نسب الشفاء أو خفة األلم إلى السبب وهو الطبيـب أو العـالج لـوَّل فـالن لمـت مـثال ، أو لـوَّل 

أنقـذه مـن المـوت؛ ألنـه صـرف لـه العـالج المناسـب، هـذا مـن ُكفـر العالج الفالني ويدعو للطبيب الذي أدركه و 
 النِ عم.

ومــن إنكــار الــنِ عم بعــد أن عــرف أن هللا هــو المحيــي المميــت الــرازق ينســب هــذه األمــور إلــى ســببها، شــخص 
ق عليه بمال ينسب هذا الرزق الذي جاءه إلـى المتصـدق، مـا يقـول: رزقنـي فـالن، لكـن َّل يستحضـر أن ُتُصدِ  
وفالن هو مجرد سبب، وليس هو المعطـي الحقيقـي، والمـال الـذي بيـد  ،-جلَّ وعال-–طي والمانع هو هللا المع

ي آت ـاك م  }فالن هو مال هللا  ـال  َّللا   ال ـذ  جـلَّ -–فهـذا مجـرد سـبب، مجـرد آلـة سـخره هللا  [33]النـور: {و آت وه م م  ن م 
 -جـلَّ وعـال-–وألعطـى غيـرك ومنعـك، وكـل هـذا بيـد هللا أن ُيعطيك، واألمر بيده لـو شـاء لصـرفه عنـك  -وعال

  والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن.
والموظف ينسب الترقية إلى المـدير، وينسـب التعيـين إلـى الـوزير، وينسـب كـذا فـالن أعطـاني، وفـالن عيننـي، 

إلـى األسـباب، السـبب َّل شـك وفالن رقاني، ولوَّل الفالن ما وصلت إلى هذه المرتبـة، كـل هـذا مـن ِنسـبة الـنِ عم 
أن ُيعطي هذا المحتاج، هو في الحقيقة ُمحسٌن عليه؛ ولذلك ينبغي  -جلَّ وعال-–أنه ُمحسن حينما سخره هللا 

ــدعاء  ــو بال ــأ ول ــا»أن ُيكاف وًف ر  ــي ك م  م ع  ــن ع  إ ل  ــن  ص  ــأ «م  ــه ينبغــي أن ُيكاف ــه صــانٌع ل ــذي فعل ــالمعروف ِنعمــة، وال  ف
ــإ ن  » ــاف ئ وه ، ف  ــه   ف ك  ع وا ل  ــاد  ــه  ف  ــا ت ك اف ئ ون  وا م  ــد  ــم  ت ج  ــ «ل  ، ولكــن الصــانع الحقيقــي المعطــي الواهــب افهــو صــنع معروف 

وهذا سبب، فقد ُينسب الشيء إلى سببه، لكن مع اَّلعتراف بـأن الُمـنعم الحقيقـي  -جلَّ وعال-–حقيقة  هو هللا 
الحقائق، وينسـب هـذه األفعـال إلـى أسـبابها، هـذا وكثيٌر من عامة الناس تغيب عنه هذه  ،-جلَّ وعال -هو هللا

 يأتي في الباب الذي يليه. ،ما فيه أدنى إشكال، وسيأتي العطف بالواو وثم، ثم يأتي به
 "قال مجاهد".

 طالب:........
كـذا أو لـوَّل هللا وفـالن هـذا ِشـرك كمـا  َّلَّل، هو إذا كان معترف ا بها في قلبه عـدا مـا ُنـص عليـه لـوَّل فـالن، ولـو 

مجـاز؟ حقيقـة، لكـن مـع اعترافـك فـي قـرارة نفسـك أن المعطـي أم سيأتي، لكن لو تقـول: أعطـاني فـالن حقيقـة 
 .-جلَّ وعال-الحقيقي والمانع هو هللا 

ر ُمجاهد بن جبر الذي عرض التفسير على ابن عبـاس مـن أولـه إلـى آخـره  "قال مجاهـد" "مـا وهو اإلمام الُمفسِ 
  "."معناهفي بعض النُّسخ  معناه"

إذا قال مجاهد: معناُه،  تكون مـن قـول مجاهـد، ومعنـى السـياق معنـى هـذه اآليـة هـو قـول  "قال مجاهد معنـاه"
 الرجل، فيكون التفسير بالمثال.

المؤلف أو من فوقه ممن نقـل عنـه لـم يضـبط لفـظ مجاهـد، وجـاء بمعنـى قـول  "قال مجاهد ما معناه"وإذا قال: 
 مجاهد.

 معنى الكالم المتقدم كذا كما في بعض النُّسخ، نعم. ناه""قال مجاهد: معفإذا قال: 
 طالب:........
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 ؟ماذا
 طالب:........

 ."قال مجاهد ما معناه: وهو قول الرجل"إذا قال: ما معناه، 
 طالب:........
اه، تقـول: وأنت َّل تضبط لفظه، قلـت: مـا معنـ اأو أثر   ايعني أنت إذا أردت أن ُتوِرد حديث   "ما معنـاه"َّل، إذا قال: 

نَّة ثنا فـالن  :ما معناه، ويرد في الكتب كتب السُّ ثنا فـالٌن وفـالٌن المعنـى يعنـي بـالمعنى، ويقولـون كثيـر ا: حـدَّ حـدَّ
؟ المعنـى، إذا كـان اللفـظ لواحــد مـاذالـه إذا كـان اللفـظ لفـالن لــه مــاذا وفـالن، واللفـظ لفـالن ألحـدهما، والثـاني 

  له؟ له المعنى.ماذا الثاني ف
المتحدث الناقل عن مجاهد ينقل معنى مـا قالـه مجاهـد، ولـم ينقـل لفظـه، وإذا  "قال مجاهد ما معنـاه:"قال: فإذا 

 يعني معنى اآلية كذا. "قال مجاهد : معناه" -في بعض النُّسخ-قال مجاهد 
قــرع، قــد يقــول: كــابر ا عــن كــابر كمــا قــال الثالثــة، كمــا قــال: األ" آبــائي عــن ورثتــه مــالي هــذا: الرجــل قــول هــو"

واألبرص هذا مالي ورثته عنى آبائي كابر ا عـن كـابر، فكونـه يـرث هـذا المـال عـن آبائـه هـذا أشـد فـي اإلنعـام، 
أنعم عليك بهذا السبب الـذي هـو شـرعه وهـو اإلرث، إضـافة  إلـى كونـه أنعـم علـى آبائـك  -جلَّ وعال-كون هللا 
هذا أفضل وَّل ففقر المدقع، ثم أنعم هللا عليه هو هذه ِنعم ُمضاعفة، لو كان أبوه عا  في الشقاء والفمن قبل 

كونه يعيش في ِنعٍم متوارثـة عـن أبيـه وجـده كلهـم عاشـوا فـي ِنعـم هللا التـي أنعـم هللا بهـا علـيهم هـذا أشـد فـي 
 اإلنعام.
فنسب هذا المال إلى السبب، قد يكون السبب الذي جمع المال آبـاؤه وورثـه " آبائي عن ورثته مالي هذا"يقول: 

 .منهع
ـ" كذا يكن لم فالن لوال :يقولون " بن عتبة بن مسعود الُهذلي" اهللا عبد بن عون  وقال" أشـرف  اافتـرض أن شخص 

على الهالك في غرٍق أو حرق، ثم جاء شخص حصـل التمـاس كهربـائي، وحصـل اشـتعال نـار، ثـم جـاء واحـد 
يقـة هـو هللا الـذي سـخر لـك هـذا الرجـل، أو وقع في حفرة أو في بئر، ثم أنقذه، المنقـذ فـي الحق وأطفأ الطبلون 

 وما الرجل إَّل سبب في إنقاذك، والمنقذ الحقيقي هو هللا تعالى.
 .ةوإضافة النِ عم إلى األسباب َّل شك أنه قدح في الربوبي

 طالب:........
َّل، علــى حســب مــا يقــر فــي قلبــه، لــو يــرى أنــه هــذا؛ ألن اَّلســباب يختلــف فيهــا الطوائــف، فمــنهم مــن يجعــل 

فـرق عنـده لبسـت  هسباب مؤثرة بذاتها كالمعتزلة، ومنهم من َّل يرى لها أثر بالكلية كأنها غير موجود ما فياأل
 فرق، أسباب وَّل أثر لها. هوصعدت السطح ما في اغتسلت بماٍء بارد في الشتاء وخرجت إلى... أوفروة 

فـرق تجلـس  هرق فـي الِحـس، مـا فيـفـ هأحد يقـول: مـا فيـ هفاألول قدٌح في الشرع، والثاني قدح في العقل، في
فرق، الثاني أشعرية تدري أنهم يقولون: يجـوز أن  هعند النار وَّل تجلس في نهر وَّل بحر، وهم يقولون: ما في

وذاك أقصـى المغـرب؛ ألن  ،يـن؟ هـذا أقصـى المشـرق أين، واألندلس أيرى أعمى الصين بقة األندلس، الصين 
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نــدهم، يقــع عنــده يعنــي عنــد وجــوده يقــع اإلبصــار وإَّل َّل يقــع بــه، البصــر ســبب، واإلبصــار يقــع عنــده َّل بــه ع
 فوجوده مثل عدمه.

 طالب:........
ـا أحـب إلـي مـن أن أحلـف بغيـره  َّل، ما يتعلق باَّلعتقاد أعظم؛ ولذا جاء عن ابن مسعود: لئن أحلف بـاهلل كاذب 

ـا قـد يكـون يمـين غمـوس، والثـاني الحلـف بغيـر  ـرك وإن كـان صادق ا، الحلـف بغيـر هللا كاذب  ه صـادق ا ِشـرك، فالشِ 
ر ك  ب ه  }أصغر أعظم من كبائر الذنوب؛ ولذلكم يدخل في عموم  ف ر  أ ن ي ش   .[48]النساء: {إ ن  َّللا   ال  ي غ 

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
 هذا أكبر بال شك. -جلَّ وعال-–هو إذا كان يرى أنه حلف به؛ ألنه في تعظيمه مساٍو هلل 

 طالب:........
 هو في األصل ما حلف به إَّل ألنه ُيعظمه.

 طالب:........
 نعم.

 طالب:........
ل م ـون } اانظر بقية اآلثار ُتبين لك ويأتي الحديث الذي يليه ُمتمم   ادًا و أ نـت م  ت ع  ل ـوا  لِل    أ نـد  ع  وفيـه  [22]البقـرة: {ف ال  ت ج 

ا.األثر الذي سيأتي، وأثٌر في الباب الذي   يليه متقاربان جدًّ
هـذا الـذي حصـل مـن الـنِ عم  "كـذا يكن لم فالن   لوال :يقولون "انظر عون بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود الُهذلي 

 انقلبت السيارة. ماهرلوَّل أن السائق  "لوال فالن"أو من دفع النِ قم ُنسب إلى السبب َّل إلى الُمنعم الحقيقي 
 طالب:........

 فيه؟ ماذا
 ........طالب:
 .نعم

 طالب:........
ا وفي حال مشادة أو مشاحنة أو كذا قال هذا الكالم.  قد يكون اعترف به سابق 

 طالب:........
رك األصغر أعظم  رك األصغر، وعلى كل حال الشِ  رك األكبر، وبعضها من الشِ  على حسب الخطأ بعضها من الشِ 

 .من الذنوب كلها حتى الكبائر
 طالب:........
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حسب ما يقر في قلبه؛ ألن اإلنسان قد ينسب وتأتي النسبة إلى السبب حقيقة وليست بمجاز، وَّل تقدح؛ على 
ــد أن  ألنــه معتــرف فــي حقيقــة أمــره أن الُمــنعم هــو هللا، لكــن هــذا أخــذ المــال مــن خزينتــه وأعطــاك، ولكــن َّل ُب

 وهذا سبب. -جلَّ وعال-–تستحضر أن المعطي والمانع هو هللا 
 .طالب:.......

مثل ما تقول: أعطاني فالن، أعطاني فالن هذا الكتاب، والمعطي هو هللا ُتـالم إذا قلـت مثـل هـذا، وأنـت تعـرف 
 أدنى شيء. هأن المعطي الحقيقي...ما في

 طالب:........
وَّل ُيكــره، تقــول: أعطــاني هــذا الكتــاب، بعــض النــاس ُيبــالغ فينســب إلــى هللا مــا َّل تجــوز نســبته إليــه مــن بــاب 

م مـثال  مـن هللا ثـم فـالن، اَّلحتيا ط ذكروا أشياء ومن المبالغة قالوا: من هللا، ثم فالن وهـو شـيء َّل يجـوز محـرَّ
ونسبوا أشياء في حياتهم العادية من عامة وغيرهم  بعضهم يقول: جئت على هللا ثم على الطائرة، قالوا أشياء 

عما َّل يليق به، ويجب تعظيمـه علـى  -وعالجلَّ -–يجب تنزيه هللا  ،أسخف من هذا، لكن األمور تؤخذ بقدرها
 .-جلَّ وعال-اإلطالق، ويجب إثبات النِ عم ونسبتها إلى الُمنعم الحقيقي وهو هللا 

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
ت  ي ا أ م  ه ان ئ  أ  »أما في ذمة هللا فقد وردت، يعني في مسألة اإلجارة مثال  إجارة يعني  ر  ن ا م ن  أ ج  ر  أنا في ذمة  «ج 

 هللا، ثم في ذمة فالن؛ من أجل أن يحميه كذا.
 طالب:........

نعــم؛ ألنــه مــن أجــل اإلجــارة أجــاره فــالن فُهــم فــي ذمــة هللا؛ ألنــه هــو المجيــر الحقيقــي، ثــم بإجــارة فــالن الــذي 
 له على هذه الحماية. -جلَّ وعال-–يستطيع أن يمنع عنكم بإقدار هللا 

 بن مسلم بـن قتيبـة األديـب مـؤرخ لـه فـي غريـب القـرآن، ولـه فـي ُمشـكل القـرآن، ولـه عبد هللا" قتيبة ابن وقال"
ا )المعارف( له ُكتب كثيرة.  )عيون األخبار( وله أيض 

 ".آلهتنا بشفاعة هذا: يقولون "
 طالب:........

ا العاصي غير محبوب هلل   .-جلَّ وعال-عموم 
 طالب:........

ين}لمعصيته لما ظهر منه لهذا الفعل  ب  الظ ال م  َّللا   ال  ي ح  َّل ُيحب الفاسقين، َّل ُيحب كل من  [57]آل عمـران: {و 
 عصى، العاصي التائب محبوب بال شك؛ ألنه تاب، هو َّل ُيحبه لهذا السبب، فإذا زال السبب رجعت المحبة.

لهـتهم أو شـيوخهم، وقــد وهــذا أسـوأ مـا ُذِكـر فـي البــاب بشـفاعة أ "آلهتنـا بشـفاعة هـذا: يقولـون  "وقـال ابـن قتيبـة:
ينسبون بعض المصايب إلى آلهتهم، يقولون: أنـت أغضـبت اآللهـة أو الـولي، فحصـل لـك كـذا وهـذا كثيـر فـي 
رك األكبر واضح.  البلدان التي ُيوجد فيها من ُيزعم أنهم أولياء، فهذا من أسوأ ما ُيذكر، وعاد هذا وضعه الشِ 
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ــمابــن تيميــة المشــهور اإلمــ" العبــاس أبــو وقــال" : قــال تعــالى هللا أن: فيــه الــذي خالــد   بــن زيــد حــديث بعــد" ام العل
اف ر  » ك  م ن  ب ي و  ب اد ي م ؤ  ب ح  م ن  ع  اف ر»" الحديث «أ ص  ك  م ن  ب ي و  ب اد ي م ؤ  ب ح  م ن  ع  ـل  َّللا   أ ص  ن ـا ب ف ض  ر  : م ط  ، م ن  ق ـال 

، ــب  ك  ــاف ر  ب ال ك و  ك  م ن  ب ــى   ــؤ  ت ــه  هــذا م  م  ر ح  ــب   و  ك  م ن  ب ال ك و  ــؤ  ــاف ر  ب ــى م  ــذ ا، فهــذا ك  ك  ــذ ا و  ء  ك  ن ــا ب ن ــو  ر  : م ط  ــال  ــن  ق  م  وهــذا  «و 
 .-جلَّ وعال-واضح؛ ألنه نسب هذه النعمة التي هي المطر والغيث إلى غير هللا 

 في باب اَّلستسقاء باألنواء. "الحديث وقد تقدم"
 
   
 

إمـا ألنـه  "بـه شـركوي   غيـره إلـى إنعامـه يضيف من سبحانه يذم ة،ن  والس   الكتاب في كثير   وهذا" قال شيخ اإلسالم:
أضاف النعمة صراحة  إلى ما هو سبب أو أضافها إلـى مـا لـيس بسـبب؛ ألن جعـل الشـيء الـذي لـم يجعلـه هللا 

أو مـا أشـبه  أو عيون الُحسـاد سبب ا َّل شرعيًّا وَّل ُعرفيًّا ِشرك لو تقول: أجعل هذه الورقة أتقي بها شر األشرار
وهي ليست بسبٍب شرعي وَّل عادي عرفي هذا ِشرك؛ ألنك نسبت الحماية إلـى مـا لـيس بحـاٍم حقيقـة ، وَّل  ذلك،

 بسبٍب للحماية.
 األسباب العادية ما يثبت بالتجربة مثال  أن هذا ينفع بإذن هللا.

 طالب:........
 تطرد.

 طالب:........
ل الراديو أو المسـجل فـي البيـت ليـل نهـار؛ ليطـرد اللصـوص مـثال  َّل أقول ما هو أوضح من ذلك: بعضهم ُيشغ ِ 

 أو يطرد الجن، سيأتي في الباب الذي يليه قريٌب من هذا إن شاء هللا تعالى.
ولهم عليها تعليقات تدل على تمكنهم من العلوم، ومع ذلك يكتبون أشياء علـى  ،كتب كثيرة مملوكة ألهل العلم
رك، ت أتينا كتب من مشايخ كبار من مصر أو الشام أو تركيا أو المغرب لفظـة يكتبونهـا هذه الكتب هي من الشِ 

ا فــي الكتــب، مــا معنــى احفــظ  اكثيــر   اَّل نعــرف معناهــا كأنهــا أعجميــة "يــا كيكبــدج احفــظ الــورق" تــأتي كثيــر   جــدًّ
جــلَّ -– الــورق؟ هــو يحفــظ الــورق؟! يعتــذر بعضــهم عــن هــؤَّلء بأنــه قــد يكــون هــذا المكتــوب ترجمــة َّلســم هللا

والمراد يا هللا احفظ الورق، لكن هل هذا الذي كتب هـذا اللفـظ يخفـى عليـه لفـظ الجاللـة؟ مـا يعـرف هللا  -وعال
ليكتبه؟ وبعضهم يقول: أنه اسم شـيطان، وَّل يقـول: اسـم جنـي، احفـظ الـورق هـذا ِشـرك، بـل ِشـرك أكبـر ومـع 

 األسف أنه ُيكتب بأقالم علماء.
ي يسـمونها علـم الكـالم يث أو فـي الفقـه أو فـي عقائـدهم التـفـي الحـد ن ء قد يكونـوكثير من البلدان فيها علما

ن، لكن هم في توحيد العبادة عندهم خلل كبير، الطواف في القبـور، ودعـاء األمـوات وغيـر ذلـك موجـود يمتمكن
ن هـذا بكثرة عند المسلمين، وموجود فـي المصـنَّفات، ومـن قـرأ فـي بعـض كتـب التـاريخ والـرحالت وجـد فيهـا مـ

ـا فـي تحقيـق التوحيـد، وتنقيتـه  ا، وهـذا الكتـاب الـذي بأيـدينا الـذي نفـع هللا بـه نفع ـا عظيم  النوع أمثلة كثيـرة جـدًّ
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رك والبدع ُيوجد لكل بـاٍب مـن أب لكـن  ،ها العلمـاءوابـه أمثلـة فـي الكتـب المؤلفـة يسـميوتصفيته من شوائب الشِ 
 ليس عندهم تحقيق في هذا الباب.

: دخلــت علــى الــولي فــالن، فجعــل ينظــر إلــي، ولمــا أردت أن أقــوم أعطــاني ُجبــة، وأنــا لســت يقــول ابــن بطوطــة
، فقـال لـي: الجبـة مـن بحاجٍة لها، لكن لما تركته ومشيت مسافة احتجتهـا، ثـم بعـد ذلـك دخلـت علـى ولـيٍ  ثـانٍ 

كـون ويعجـز عـن فالن، قلت: نعم، فقال: أتعجب من كونه يعرف ما سيصـير لـك؟ قـال: نعـم، قـال: هـذا ُيـدبر ال
هـذا خلـل  ،هـذا لـيس بـأمٍر يسـير -نسـأل هللا العافيـة-حاجتك، وهذا موجود فـي الكتـب كثيـر احاجتك، وَّل يعرف 

 كبير في اَّلعتقاد، والذي يزعم أن مخلوق ا ُيدبر الكون هذا شرك أكبر ُمخرج من الملة. 
وصــولهم إلــى  يعنــي" احاذًقــ لمــالحوا ،طيبــةً  الــريح كانــت: كقــولهم هــو: الســلف بعــض قــال" :-رحمــه هللا–قــال 

هؤَّلء أسباب لهدوء الريح ما ماجت السـفينة  "كانت الريح طيبًة، والمالح حاذًقا"غايتهم براحة نسبوه إلى الريح 
وَّل غرقت، وكون المالح حاذق ـا؛ ألنـه قـد يكـون المـالح مـع هـدوء الـريح فيـه شـيء مـن الخفـة والعجلـة، وأنـتم 

ويختلـف الوضـع مـن هـذا إلـى  د تكون فيها رياح، وقد يكون فيها سكون وهدوء،ترون مثل هذا في الطائرات ق
 هذا.

ولهذه األسـباب آثـار مـا ُينكرهـا إَّل مـن َّل يـرى  -جلَّ وعال-والُمسبب هو هللا  ،فهذه أسباب َّل شك أنها أسباب
ا مــن الطــرف لألســباب أي أثــر، ومــن ينســب إليهــا وأنهــا هــي المــؤثرة فــي هــذا الهــدوء أو فــي هــذه النجــاة هــذ

 المقابل.
نَّة وسط بين الطـائفتين ولـو شـاء لسـلب  ،-جـلَّ وعـال-يعرفـون أن لألسـباب أثـر ا، والُمسـبب هـو هللا  ،وأهل السُّ

ا مناسب ا وُيشـفى بـإذن  ا، وُيعطيه عالج  ا صحيح  هذا السبب أثره؛ ولذا يدخل المريض وُيشخصه الطبيب تشخيص 
 ،فــي التشــخيصالطبيــب ب، وبــنفس المــرض أو أقــل، ثــم ُيخطــئ هللا، ثــم يــأتي شــخص آخــر علــى نفــس الطبيــ

غير مناسب أو ُيصيب الطبيب وُيعطيه العالج المناسب، ثم بعد ذلك َّل ينتفع به، فـاألمور كلهـا  اوُيعطيه عالج  
 .-جلَّ وعال-بيد هللا 
لبنت غالـب الليـل يبكـي كان بالنسبة لهم أو ألبنائهم إذا بات الولد أو ا ن نرى تعلق الناس باألطباء، سواءونح

وما ترك لك فرصة تنام، وأنت تتحسر ويتقطع قلبك عليه، ثم ذهبت به إلى المستشـفى، وأعطـاه الطبيـب شـربة 
ـا بـاهلل  الشـافي  -جـلَّ وعـال-من شراب أو إبرة وسكن، ما يكون قلبك تجاه هـذا الطبيـب، ينبغـي أن يكـون معلق 

جـلَّ -هـذا اَّلبـن هجـد وسـكت، لكـن مـع ذلـك الشـافي هـو هللا هو هللا، َّل إشكال في أن الطبيب سبب في كـون 
 .-وعال

  المهم أنهم نسبوا النعمة إلى غير هللا.
، ومع ذلك َّل يجوز نسبة األمر إليـه وهـو سـبب، مـع صـدود ا، وعاديًّ اشرعيًّ  اهي متفاوتة بعضها قد يكون سبب  

 .  -جلَّ وعال-القلب وانصرافه عن هللا 
رحلة ابن جبير يقول: ركبنا من سـواحل الشـام إلـى األنـدلس، واألمـواج هائجـة، والريـاح  في" طيبةً  الريح كانت"

كذا، وستة أشهر ما وصلنا، ثم جاءت ريح معاكسة فـي زمـٍن يسـير رجعتنـا إلـى الشـام، فـي هـذا الظـرف يعنـي 
ق قلبـه يعلـ ور إلى السبب، لكن الموفـق مـناَّللتفات إلى السبب عند كثير من الناس حاضر ينسبون هذه األم
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فيرتــاح قلبــه، وتســلم لــه عقيدتــه، ويوفــق فــي أعمالــه؛ ألنــك إذا تعلقــت بمخلــوق تكــدرت  -جــلَّ وعــال-–بــاهلل 
يـب إذا تمـت خـالص ، ليتني ذهبـت لفالن....طضعيفأحوالك، ليتي ما ذهبت هذه المستشفى، هذا المستشفى 

ويبقـى أن هـذا  -جلَّ وعال-المميت هو هللا ، وَّل خطأ   صواب اُأعطي إبرة  تموت أو غيرك الذي معك يموت سواء
 سبب للنجاة أو للهالك.

 طالب:........
ظاهرة أو  اَّل، لكن بعضها أظهر من بعض، ويبقى أن األسباب الفضل أوَّل  وآخر ا لمسببها سواء  كانت أسباب  

  خفية.    اأسباب  
سـيأتي فـي الحـديث البـاب " كثيـر ألسـنة علـى جـار   هـو مما ذلك ونحو احاذقً  والمالح ،طيبةً  الريح كانت: كقولهم"

ل م ـون } :الثاني خبر ابن عبـاس وهـو قـال فـي اآليـة ادًا و أ نـت م  ت ع  ل ـوا  لِل    أ نـد  ع  قـال: األنـداد هـو:  [22]البقـرة: {ف ـال  ت ج 
رك أخفى مـن دبيـب النمـل علـى صـفاٍة سـوداء فـي ظلمـة الليـل، وهـو أن تقـول: وهللا، وحياتـك، وحياتـك  يـا الشِ 

ـ مـن دارك، واسـتيقظت بسـببها،  افالنة، وحياتي، وتقول: لوَّل كلبة فالن ألتانا اللصوص، كلبـة فـالن تنـبح قريب 
هابوا أن يقدموا علـى مـا  ،أو هاب اللصوص لما سمعوا كلبة فالن تنبح ،استيقظت من النوم بسببها، فانتبهت

هـو  -جـلَّ وعـال-ح، فهـم َّل يستحضـرون أن هللانُّبـابسـبب هـذا ال ؛ن وأرادوا؛ ألنهم يجزمون أن الناس مسـتيقظ
 الذي وقاهم، وهو الذي جعل هذا السبب ُيوجد فيحصل لهم ما يحصل.

 .-جلَّ وعال -م؛ ألنها أسباب والُمسبب هو هللاولوَّل البط في الدار ألتى اللصوص، هذا فيه شبه مما تقد
  "فيه مسائل:: -رحمه هللا–قال 

 قد تقدم." إنكارهاو  النعمة معرفة تفسير: األولى
فــإذا أردت أن تعــرف المطابقــة، فــانظر إلــى حالــك وحــال زوجتــك " كثيــر ألســنة علــى جــار   هــذا أن معرفــة: الثانيــة"

تقدم لـه وَّل تـؤخر، فـانظر  ا أنقادر   لستعندما ُيصاب طفل في أثناء الليل، ويجزع ويصرخ بأعلى صوته وأنت 
-نه سبب، لكن على المسلم أن تكـون عالقتـه وتعلـق قلبـه بـاهلل إلى تعلقك باهلل أو بالطبيب، الطبيب َّل شك أ

 .  -جلَّ وعال
 نسبها إلى الُمسبب الُمنعم الحقيقي.نه نسبها إلى السبب، ولم يأل " للنعمة اإنكارً  الكالم هذا تسمية: الثالثة"
 ألن هذه ...." القلب في الضدين اجتماع: الرابعة"

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
 د يجتمع.ق

 طالب:........
لكن هناك أمور من المضايق قد يجتمع فيها الضدان مثل: من مات ولـده وضـحك، هـل يسـتطيع أحـد أن نعم، 

ومــدمن ُيهــدد أمــه وأخواتــه، والبيــت يتمنــون موتــه، َّل  يقــول: مــا حــزن؟ أنــت َّل تفتــرض المســألة فــي ولــٍد مــؤذٍ 
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ن أوَّلدهم مثلهم في الغالـب فـي عهـد السـلف، ُيوجـد أوَّلد تتصور المسألة في هذه، هذه المسألة عند المتقدمي
 بالمطابقة. ايختلفون عن آبائهم، لكن كثير  

على كل حال هذا الذي ُأصيب بفقد ولـده، ثـم ضـحك، وهـذا مـن المضـائق؛ ألنـه تصـور أنـه َّل ُيمكـن أن تـدمع 
 -عليــه الصــالة والســالم –ليبتســم؟ الرســو لمــاذاتمــام الرضــا بالمقــدور، يبتســم،  ىويحــزن قلبــه، ويرضــ ،عينــه

 هذا الذي ابتسم مذموم عند أهل العلم.فحزن ودمعت عينه، ومع ذلك هو سيد الصابرين، 
 طالب:........

  ؟ماذا
 طالب:........

 َّل ُينافيه؛ ألن المقصود بالرضا أَّل تفعل ما ُنهيت عنه.    
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 معالي الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           
 جعفر الطيارمسجد  المكان: هـ27/01/1439 تاريخ المحاضرة:
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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

ســم هللا الــرحمن الــرحيم، الحمــد هلل رب العــالمين، وصــلى هللا وســلم وبــارك علــى عبــده ورســوله محمــد وعلــى آلــه ب
 وصحبه أجمعين.

 اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
ل وا  لِل    أ  : "باب قول هللا تعالى: -تعالى رحمه هللا–قال اإلمام المجدد  ع  ل م ون{ }ف ال  ت ج  ادًا و أ نت م  ت ع   .[22]البقرة:ند 

 فـي سـوداء صـفاة   علـى النمـل يـبدب مـن أخفى الشرك، هو: األنداد: اآلية في -ماعنه هللا رضي- عباس ابن قال
 فـي الـبط ولـوال. اللصـوص ألتانـا هـذا كلبة لوال: وتقول وحياتي، ،ةفالن يا وحياتك وهللا: تقول أن وهو، الليل ظلمة
 فيهــا تجعــل ال ،وفــالن هللا لــوال: الرجــل وقــول ،وشــئت هللا شــاء مــا: لصــاحبه الرجــل وقــول ،اللصــوص نــاألتا الــدار
 .حاتم أبي ابن رواه  .شرك به كله هذا افالنً 

ـد  »: -قـال وسـلم عليـه هللا صـلى- هللا رسـول أن -عنـه هللا رضـي- الخطـاب بـن عمر وعن ي ـر  َّللا   ف ق  ل ـف  ب غ  ـن  ح  م 
 .الحاكم وصححه وحسنه الترمذي، رواه  «ر ك  ك ف ر  أ و  أ ش  

 ".اكاذبً  باهلل أحلف   ألن: مسعود   ابن وقال
 أحلفَ 

 .اصادقً  بغيره أحلف أن من إلي   ا أحبكاذبً  باهلل أحلف   ألن"
ـاء  ف ـالن  »: -قال وسلم عليه هللا صلى- النبي عن -عنه هللا رضي- حذيفة وعن ش  اء  َّللا   و  ل ك ـن   ،ال ت ق ول وا: م ا ش  و 

اء  ف الن   اء  َّللا   ث م  ش   .صحيح بسند   داود أبو رواه « ق ول وا: م ا ش 
: ويقـول: قـال ،بـك ثـم بـاهلل: يقـول أن ويجـوز. وبـك بـاهلل أعـوذ الرجل: يقول أن كرهي   أنه: النخعي إبراهيم عن وجاء

 .وفالن هللا لوال :تقولوا وال ،فالن ثم هللا لوال
 :مسائل فيه

 .األنداد في البقرة آية فسيرت: األولى
 .األصغر تعم أنهاب األكبر الشرك في النازلة اآلية يفسرون  -عنهم هللا رضي- الصحابة أن: الثانية
 .شرك هللا بغير الحلف أن: الثالثة
 .الغموس اليمين من أكبر فهو اصادقً  هللا بغير حلف إذا أنه: الرابعة

 ".اللفظ في وثم الواو بين الفرق : الخامسة
الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسـوله نبينـا محمـد وعلـى آلـه وأصـحابه أجمعـين، 

 أما بعد...
ل م ـون{ "بـاب قـول هللا تعـالى:  :-تعـالى رحمه هللا–فيقول المؤلف  ادًا و أ نـت م  ت ع  ل ـوا  لِل    أ نـد  ع  هـذا " [22]البقـرة:}ف ـال  ت ج 
ل ك م   }يـا في سورة البقـرة فـي أوائلهـا -عالجلَّ و –تعقيٌب لقوله  ـن ق ـب  ين  م  ل ق ك ـم  و ال ـذ  ب ك ـم  ال ـذ ي خ  وا  ر  ب ـد  ـا الن ـاس  اع  أ ي ه 
ل ك م  ت ت ق ون{  ـا : -جـلَّ وعـال–التقـوى هـي الغايـة مـن كـل شـيء حتـى مـن العبـادة التـي قـال هللا  [21]البقرة:ل ع  م  }و 

ن ن  و اإل  ل ق ت  ال ج  ب د ون{ خ  الغاية من الصالة التقوى، الغاية من الزكاة التقوى، الغاية مـن  [56]الـذاريات:س  إ ال  ل ي ع 
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ل ك م  ت ت ق ـون{ الصيام التقوى  ل ك م  ل ع  ين  م ن ق ب  ل ى ال ذ  ت ب  ع  ـن الغايـة مـن الحـج التقـوى بـدليل  [183]البقـرة:}ك م ا ك  }ف م 
ي ن  ف ال   م  ل  ف ي ي و  ل ي ه  ل م ن  ات ق ى{ ت ع ج  ر  ف ال إ ث م  ع  م ن ت أ خ  ل ي ه  و   .[203]البقرة: إ ث م  ع 

ــع  » ــق  ر ج  س  ل ــم  ي ف  ف ــث  و  ل ــم  ي ر  ــج  ف  ــن  ح  ــه   مــن ذنوبــه م  ت ــه  أ م  ل د  م  و  ي ــو  هــذه حقيقــة التقــوى، والغايــة التــي هــي غايــة  «ك 
ل ك ـــم  ت ت ق ـــون{ وهـــو العبـــادة، العبـــادُة مـــن أجـــل التقـــوى لهـــدف  االغايـــات التقـــوى، فكـــون اإلنســـان مخلوق ـــ }ل ع 

 .[183]البقرة:
ـر ات  ر   ـن  الث م  ر ج  ب ـه  م  ـاء ف ـأ خ  ـم اء م  م اء ب ن اء و أ نز ل  م ن  الس  ل  ل ك م  األ ر ض  ف ر اشًا و الس  ع  ل ـوا  لِل    }ال ذ ي ج  ع  قـًا ل ك ـم  ف ـال  ت ج  ز 

ادًا و أ نت   ل م ون{ أ ند  يعلمون أن هللا هو الذي خلقهم، ويعلمون أن هللا هو الـذي يـرزقهم وُينـزل لهـم  [22]البقرة:م  ت ع 
 المطر من السماء.

ل م ون{   ادًا و أ نت م  ت ع  ل وا  لِل    أ ند  ع   -جـلَّ وعـال–تعلمون هذه األمـور كلهـا الخلـق والـرزق مـن هللا  [22]البقرة:}ف ال  ت ج 
ا!!وتجعلون له أن  داد 

والنـد هـو الشـريك والمثيـل والنظيـر، فاألنـداد  "الشـرك هو: األنداد: اآلية في -ماعنه هللا رضي- عباس ابن قال"
هو الشرك، وهذا تفسيٌر لفظي أو معنوي؟ لفظ النـد هـو الشـرك أو الشـريك؟ النـد هـو الشـريك، فتفسـيره األنـداد 

ا، ومثـيال  نـدًّ  -جـلَّ وعـال–شـريك الـذي جعلـوه هلل بالشرك بما يؤول إليه مـن اإلشـراك بالنـد الـذي هـو ال ا وشـريك 
 ونظير ا.
 "النمــل بيــبد مــن أخفــى" "الليــل ظلمــة فــي ســوداء صــفاة   علــى النمــل بيــبد مــن أخفــى" :-مــارضــي هللا عنه–قــال 

 دبيب النمل هل له صوت؟
 طالب: ال.

صــوت، ومــا دونــه دونــه فــي يعنــي إذا وقــع علــى األرض ِجــرم كبيــر صــار لــه  ،كــل شــيٍء لــه وقــع بقــدر وزنــه
الصوت، لكن النمل على صفاة يعني لو وقع شيٌء له ِجرم ولو َقل على شيٍء يتحـرك ويهتـز صـار لـه صـوت، 

" غايـة الليـل ظلمـة فـي سـوداء صـفاة   على النمل بيبد من أخفى"لكن الصفاة الملساء؟ صفاة يمشي عليها نمل 
تـة لمـا ُبعـد، لـيس لهـا صـوت بحسـب سـمع المخلـوق، وإَّل لبأفي الخفاء، ولو قيل: إنها ليلة لـيس لهـا صـوٌت 

 سمع الخالق َّل يخفى عليه شيء.
 طالب:........ 

 ؟ماذا
 طالب:........ 

 يشمل هذا وهذا؛ ولذلك الظلمة تؤيد الرؤية، والدبيب األصل في الدبيب الصوت.
يب النمل ليس له صـوت طيب لو حلف شخص أن دب "الليـل ظلمة في سوداء صفاة   على النمل بيبد من أخفى"

 ما يحنث؟أم يحنث 
 طالب: ما يحنث.

 بحسب إدراكه ما يحنث.
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هذا الكالم من حبـر األمـة وترجمـان القـرآن يجعـل المسـلم علـى وجـل وخـوٍف شـديد أن يقـع فـي الشـرك وهـو َّل 
ه أحـد؛ ولـذا يشعر، فإذا كان في الخفاء بهذه المثابة، إذا كان الشرك في الخفاء بهذه المثابة َقـل أن ينجـو منـ

جــاءت الكفــارة لمــن وقــع فــي الشــرك وهــو َّل يشــعر أن يســتعيذ بــاهلل أن ُيشــرك بــه وهــو يعلــم، وأن ُيشــرك بــه 
ويستغفر لما َّل يعلم، يستعيذ بـاهلل أن ُيشـرك بـه وهـو يعلـم، ويسـتعيذ بـاهلل أن ُيشـرك بـه وهـو َّل يعلـم، يسـتعيذ 

ال ُبـد أن يقـع فيـه اإلنسـان إَّل مـن فـالخفاء بهـذه المثابـة باهلل من هذا الشرك الذي يقع فيه، وإذا كان الشرك ب
 عصمه هللا.

 أو وحياِتَك ُضبطت اللفظ على أنها خطاب للمذكر، وعلى أنه خطاب للمؤنث. "ك  وحيات   وهللا: تقول أن وهو"
" -جــلَّ وعــال–قســم بــاهلل  "وهللا"أو وحياِتــَك،  "ك  وحيات ــ وهللا" أو يــا  "يــا فالنــة"ق أو حياُتــَك قســم بــالمخلو "وحيات ــك 

ـر ك  »فالن على حسب الروايتين، والقسم بالمخلوق شرك  ـر  أ و  أ ش  ف  ـد  ك  ي ـر  َّللا   ف ق  ل ـف  ب غ  ـن  ح  علـى مـا سـيأتي،  «م 
ولكنه شرٌك في األصل أصـغر، إَّل إذا زعـم أن للمخلـوق المحلـوف بـه مـن العظمـة والتعظـيم مـا ُيسـاوي عظمـة 

 الخالق أو ُيقاربه.
 ُيقسم بحياته كذلك. ""وحياتي

" الكلبة أو الكلب عموم ا بعض الروايات بالتصغير ُكليبة ألتانا اللصـوص، اللصوص ألتانا هذا كلبة لوال: وتقول"
، فال شـك ئ اترتفع أصواتها، ويستيقظ أهل الدار، فال يدرك اللص منهم شي ،الكالب إذا جاء شخٌص غريب تنبح

 أن ُنباح الكلب سبب.
إذا جاء أحد، فهي سبب، لكن إدخال هذه األمثلة فـي  اكذلك ُتصدر أصوات  " اللصوص ألتانا الدار يف البط ولوال"

وهـو الـذي وقـاهم مـن هـؤَّلء  ،-جـلَّ وعـال–الشرك؛ لعدم اَّللتفات إلى المسبب مع الذهول ما يلتفتون إلـى هللا 
  اللصوص.

نهـار أو علـى إذاعـة القـرآن ليـل  شغاَّل  المسجل  جل إذا خرج من الدار أو سافر بجعلبعض الناس يشغل المس
فيُكـف عـن السـرقة، فهـل يـدخل مـن  ،، فـاللص يظـن أن أهـل الـدار موجـودون من هـذا، فتجـده شـغاَّل   أو شيء

 ما يدخل؟ أم ضمن األمثلة التي ُذِكرت في الباب، يدخل 
 طالب:........

  أنا ما أسأل عن الحكم.  
 طالب:........

 مثل األسباب المذكورة أو يختلف عنها؟   اآلن نحن التفتنا إلى سبب 
 طالب: نفسها.

 هو القصد واضح.
 طالب:........
 فهمنا المثال؟

 طالب: واضح.
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ن هذه مخلوقات َّل أثر لها، والقـرآن بذاتـه جعـل هللا فيـه مـن األثـر أالمثال واضح، والتنظير ظاهر، لكن الفرق 
ه يطــرد اللصــوص، كمــا أن مــن خصائصــه مــا فيــه، لــه خصــائص تختلــف عــن غيــره، فهــل مــن خصائصــه أنــ

 الشفاء؟   
 طالب: لو أن المكلف يقرأه بنفسه فإنه حرز.

ن صـاحب البيـت أاآلن هذا مسجل، وصـاحب الـدار غيـر موجـود جـاء لـص وسـمع المسـجل وهـرب، قـال: أكيـد 
نقـول:  موجود ومستيقظ، هل يكون هذا مثل البط الذي سمع اللصوص أو الكلب الذي سمع الغريب النبح، هل

  إن هذا صوت وهذا صوت؟  
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........

 يختلف؟ لماذا
 طالب:........

 طيب.
 طالب:........

ي سافر يقول: لوَّل ذعلينا اللصوص، التنظير من هذه الحيثية، صاحب البيت ال لهجمأنت تقول: لوَّل المسجل 
 المسجل أو لوَّل القرآن ألتانا اللصوص.

 .طالب:.......
 .نعم

 طالب:........
 الجيران أنه جاء لصوص وحاولوا بالباب، وسمعوا المسجل وهربوا. َّل يخبر

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
ألن فيه وجه اتفاق ووجه اختالف، إذا كان اَّلعتقاد بالصوت ذاته فالصوت صوت القارع، فيدخل في األمثلـة، 

ا من بركته طرد اللصوص فهذا شيء آخر.وإذا كان من بركة القرآن الذي أنزله هللا    مبارك 
ليــل نهــار؛ لطــرد  نــأتي إلــى حكــم المســألة الفرعيــة فــي هــذا البــاب، المســألة الفرعيــة ُحكــم جعــل المســجل شــغاَّل  

الجن، وَّلسيما بسورة البقرة، وما جاء فيه النصوص، والمكلف َّل يستمع، القـرآن فـي األصـل إنمـا ُأنـزل للعمـل 
 سمع من غير استماع.به ما ُأنزل ليُ 

 ولذا يقول أهل العلم في سجود التالوة: يسجد المستمع دون السامع، فالسامع َّل أجر له، والمستمع كالقارع.
 طالب:........

 .نعم
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 طالب:........
 وهللا إذا شغله مجرد امتهان. 

 طالب:........
ل ن اه  إ ل ي ك   هو ما ُأنزل لهذا، القرآن ُأنزل وا آي ات ه { }ك ت اب  أ نز  ب ر   للتدبر واَّلعتبار، والعمل به. [29]ص:م ب ار ك  ل  ي د 

 طالب:........
 حكمه؟  ماالسيارة  فيي يضع المصحف الذ

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
ن امتهان، وابتداع ما ُأنزل لهذا، نعم من أهل العلم من المشايخ مـن ُيفتـي أنـه َّل مـانع أنـه يشـغل وبركـة القـرآ

م ن ب ل غ {  في بلوغه ألي مكان ك م ب ه  و  ر   مجرد بلوغ. [19]األنعام:}أل نذ 
 فعلى كل حال المسألة خالفية، واألحوط واألولى أن ُيصان كالم هللا من اَّلمتهان.

 طالب:........
 مثله.، نعم

 طالب:........
 يقول: لوَّل التلفزيون ألتانا اللصوص.

 طالب:........
 ف باختالف ما يقر في القلب.هو المسألة تختل

 طالب:........
ا كليًّـا مـن غيـر نظـٍر إلـى ، نعم مقاربة، لكن الكالم على ما يدور في القلب إذا كان اعتماده على السبب اعتماد 

وهـو النـافع، وهـو الضـار، وهـو الـدافع، وهـذه  -جـلَّ وعـال–المسبب فهذا الشرك، وإن رأى أن الُمسبب هـو هللا 
ات ينصـرف النـاس أو يتوقـع اللـص أن صـاحب البيـت ُمسـتيقظ ويهـرب بسـبب ذلـك، فـاألمر مجرد أسـباب أصـو 

 أخف.
قالوا عن لص قفز على بيت طلع إلى السـطح فـي ليلـٍة مطيـرة، فأصـحاب البيـت رجـل كبيـر فـي السـن وعجـوز 

فـي لـص  ن الحركة، فقالت المـرأة لزوجهـا:ان في أسفل البيت تحت المكان الذي يمشي فيه اللص ويسمعانائم
يــأتي لــص، اللــص ذكــي فــي الغالــب مــا يمشــي علــى الســطح يمشــي علــى  أن فــي الســطح، قــال لهــا: مــا ُيمكــن

زلـق، يـوم الجـدار فمطـر  لوجـودالجدران ما يسمع لقنوه، فسمع الكالم وطلع علـى الجـدار وسـقط فـي الحـو ؛ 
بنـا هنـا، بمجـرد أن طلـع ء جـاي فقالت: ماذا حدث؟ قال: رأيك بـاألمس، قـال: رأيـك الـذ مهسقط طلع الشايب أل
 ...اللصوقع ف المطر من زلقعلى الجدار والجدار 

 .-جلَّ وعال-نعود إلى الباب الذي هو من أخطر األبواب وهو جعل األنداد هلل 
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ــون{  ل م  ــد مــؤثر  [22]البقــرة:}و أ نــت م  ت ع  ــدًّ أم هــذا القي ــذي يجعــل هلل ن ــر مــؤثر؟ ال ــم غي ــا وهــو َّل يعل ل م  ون{ }و أ نــت م  ت ع 
ما هـو الكـالم عـن وقـوع الشـرك عـن جهـل الكـالم عـن وقـوع الشـرك مـن شـخٍص يعـرف أن هللا هـو  [22]البقرة:

 الذي خلقه، َمن كان ُينكر وجود الخالق مثال  ما يدخل في الباب؟
 طالب: ما يدخل.

 يدخل؟ لم لماذايدخل، 
ل م ون{  طالب: قال:  وهذا ال يعلم. [22]البقرة:}و أ نت م  ت ع 

َّل  ،؛ ألنهم يعلمون، وَّل يستوي الذي يعلم والـذي َّل يعلـماك قيود مؤثرة، وفهوم ولغات يعني هؤَّلء أشد ُعتب  هنا
 يستوون، لكن لو قال: أنا ما أعلم أن هللا خلقني يبرأ؟

 طالب:........
  .نعم

 طالب:........
 بال شك.

الخـالق والمخلـوق بـالواو التـي تقتضـي  يعني قرن بـين" وشئت هللا شاء ما: لصاحبه الرجل وقولعلى كل حال "
 التشريك.

لكن لو قـال لصـاحبه: مـا شـاء هللا ثـم شـئت،  "شرك به كله هذا افالنً  افيه تجعل ال وفالن هللا لوال: الرجل وقول"
 .أو قال الرجل: لوَّل هللا ثم فالن

    .كما سيأتي يعني بالعطف بالواو"ال تجعل فيها فالًنا" 
 طالب:........

ــاء  ف ــالن  »ذيفــة: حــديث ح ش  ــاء  َّللا   و  ــا ش  ــاء  ف ــالن  » اآلتــي« ال ت ق ول ــوا: م  ــاء  َّللا   ث ــم  ش  ــا ش  ل ك ــن  ق ول ــوا: م  ألن ثــم  «و 
تقتضي الترتيب، العطف مع الترتيب والتراخي، فعرفنا أن الواو ممنوعة ِشرك، وثـم جـائزة؛ ألن مرتبـة المخلـوق 

عطف بالفاء فيها ترتيب مع التعقيب، ففيهـا شـبه بـالواو مـن جهـة، وشـبه  متراخية عن مرتبة الخالق، لكن لو
 بـ)ثم( من جهة.

 شبهها بـ)ثم( أنها تقتضي الترتيب، وبالواو إنها قريبٌة منها، ترتيب لكنه تعقيب مالصق بدون فاصل.
 طالب:........

ا.  تشريك، لكن ثم قريبة جدًّ
 طالب:........

هي في األصل ترتيب؛ ولذلك َّل ُيجزم بمنعها مثـل الـواو، وَّل ُيجـزم بإباحتهـا مثـل  ،، ترتيباَّل ما تقتضي تشريك  
 ثم؛ ألنك إذا جعلت المخلوق في مرتبٍة قريبٍة من الخالق ولو كان دونه وقعت في محظور.

 طالب:........
 لوَّل هللا ثم فالن؟

 طالب:........
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سـتعملونها فـي غيـر مواقعهـا، يقـول لـك: جئنـا علـى هو اإلشكال أن الناس يستعملون )ثـم( وُيبـالغون فيهـا، وي
هللا، ثم على الطائرة، سوء أدب، وقالوا: أمثلة أشد من ذلك سمعناها وسمعها غيرنا َّلسـيما مـن عامـة النـاس، 

في مرتبٍة َّل يوازيهـا أي مخلـوق  -جلَّ وعال–يسمع أن )ثم( هي المخرجة من الشرك تجعل اإلنسان يجعل هللا 
ـا لتسـليطهم الفعـل علـى هللا كتسـليطهم إيـاه علـى المخلـوق، ُسـمع مـن  مع التراخـي، لكـن اسـتعمالهم لهـا أحيان 

يقول في بقية طعام من يقول: حافظوا على هذا الطعام فإنه مـا َأكلـه إَّل جـاب لفـظ الجاللـة ثـم الـدبيش، الغـنم 
؛ حتى وقعوا في عظائم األمـور، وما الغنم يسوغ هذا؟ تعالى هللا عما يقولون، ُيبالغون في استعمال هذه العبارة

ي ما يعرف ويسمع إننا ُننكر كذا وكذا، ونؤكد على كلمة )ثم( وهم جايين من آفاق مـا يعرفـون هـذه األمـور الذ
 يقعون في أشياء عظيمة.

 طالب:........
 نفس الشيء هذه يقولونها العوام، ويقولونها في أشياء َّل تليق.

 طالب:........
ُيطلق وُيراد به التوكيل، توكلت عن فـالن، غيـر توكلـت علـى فـالن، فقـد يخونـه التعبيـر  معروف لكن التوكل قد

له في فعل بعض األمور التي ينوب فيها عنه، ويخونه التعبير ويقول مثل هذا.  وُيريد أنه وكَّ
قـة وعلى كل حال على اإلنسان أن يحتـاط؛ ألن البـاب خطيـر، البـاب فـي غايـة الخطـورة، وهـو مـن الخفـاء والد

 .-رضي هللا عنه-كما ذكر ابن عباس 
 ا من باب التسوية بحيـث جعلهـا فـي صـفنعم تجد في المحاريب يكتب هللا في جهة، ومحمد في جهة، هل هذ

ــا يكتبــون هللا المليــك الــوطن، لكــنهم فــي الغالــب أن هللا يكتبونهــا فــوق، والمليــك والــوطن يكتبونهــا  واحــد، أحيان 
ُيكتب لفظ الجاللة في جهة في الجهة اليمنى، ومحمد في الجهة اليسرى هل  تحت، هذا أمر سهل، لكن حينما

 فيه تسوية؟ 
 طالب:........

 المتصوفة يكتبون يا هللا يا محمد.
 طالب:........

لت يـا محمـد صـارت يـا مجيـد، مـن آثـار  موجود في بعض المسـاجد المشـهورة كانـت فـي المسـجد النبـوي، فُعـدِ 
لت يا محمد يا مجيد، والمجيد من أسماء هللا الدول الماضية، من آثار   .-جلَّ وعال-الدول السابقة، فُعدِ 
ر ك{ : -جلَّ وعال-يا محمد، في قول هللا  ك  ن ا ل ك  ذ  ف ع  ر  رح:}و  ال أ ذكـر حتـى ت ـذكر معـي أشـهد أن ال »قـال:  [4]الش 

 ى المحاريب؟ فهل هذا يدخل فيه ما ُيكتب عل «إله إال هللا أشهد أن محمًدا رسول هللا
 طالب:........

 نوع مساواة، فمنعه هو المتعين. هَلبس، وفي ههو في
 طالب:........

 فيه؟ ماذاصلِ  على محمد، 
 طالب:........
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 َّل َّل هي مساواة مساواة، هي مساوية في اَّلرتفاع في درجٍة واحدة، فتركها أولى.
 طالب:........

 هذه مقابلة معروفة.
 طالب:........

 المنع؛ ألن النص الوارد الثابت في الجواز )ثم(. األولى
وصوابه عن ابـن عمـر، الحـديث مـن مسـند ابـن عمـر َّل مـن مسـند " -عنه هللا رضي- الخطاب بن عمر وعن"

 عمر.  
 ي معه )تيسير العزيز الحميد( معك؟الذ" قال وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول أن"رضي هللا عنه 
 طالب:........

 يقول؟ ماذا
 رح الشيخ سليمان وعن عمر.ش

 طالب:........
 َّل أنا ما أريد النص.

 طالب:........
 قال؟ ماذا ،َّل َّل، عندك تنبيه الشيخ سليمان في الشرح

 طالب:........
 من حديث ابن عمر َّل من حديث عمر.

 طالب:........
 ذكره في الحاشية؟ حاشية َمن؟

 طالب:........
ح الشيخ سليمان أول الشروح شرح الشيخ سليمان، ثـم بعـد ذلـك اخُتصـر األصل أصل األصول شر  ن هم يأخذو

ـ رحـم هللا  -كملـه الشـيخ عبـد الـرحمن بـن حسـن امنه )فتح المجيد( وُكمِ ل من شرح الشـيخ سـليمان كـان ناقص 
 .  -الجميع

 وصوابه كما قلنا: عن ابن عمر. "الخطاب بن عمر وعن"
ــر ك  » :-قــال وســلم عليــه هللا صــلى- هللا رســول أن" ــر  أ و  أ ش  ف  ــد  ك  ــر  َّللا   ف ق  ي  ل ــف  ب غ  ــن  ح  قــالوا: إن )أو( هــذه قــد " «م 

تكون للشك هل قال: كفر أو قال: أشرك، أو للتنويع بعض من يحلف بغير هللا يكفـر، وبعـض مـن يحلـف بغيـر 
 هللا ُيشرك؟

 طالب: الكفر يكون بمعنى الشرك األكبر.
كفر كما يكـون أكبـر يكـون أصـغر، كمـا أن الشـرك كمـا يكـون أكبـر يكـون هو على حسب ما يقر في القلب، وال

أصغر، واألصل أصل الحكم في هذه المسـألة أنـه شـرك أصـغر إذا قـارن الحلـف تعظـيم للمخلـوق المحلـوف بـه 
 كفر أكبر. ،هذا شرك أكبر -جلَّ وعال–كتعظيم هللا 
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لذي شهر الحـديث الحسـن، وتعريـف الحسـن عنـده اإلمام الترمذي هو ا" الحاكم وصححه نهوحس   الترمذي، رواه "
 تعريفه عند الترمذي؟  ما

 طالب:........
 الترمذي ما أنا أقول كلهم.

 طالب:........
 لو حفظنا ما تخبطنا، نعم.

 طالب:........
 صح، وسِلم من الشذوذ.

 طالب:........
 يقول الحافظ العراقي:

ـــــــــــــل م   ـــــــــــــا س  : م  ي  ـــــــــــــذ  ـــــــــــــال  الت رم  ق   و 
 

ـــــــــــ  ـــــــــــن  الش  ـــــــــــم  م  ـــــــــــا ات ه  ـــــــــــع  ر او  م  ذ  م   ذ و 
د    ر  دًا و  ــــــــــــر  ــــــــــــن  ف  ــــــــــــم  ي ك  ل  ــــــــــــذ ب  و   ب ك 

 
د    ــــــر  ــــــا انف  ــــــض  م  ــــــن  ب ع  س  ــــــد  ح  ق  : و  ــــــت  ل   ق 

يعني رغم هذه الشروط التي ذكرها عليه مداخل كثيرة يدخل فيه أنواع من الضعيف؛ ولذا الترمذي عنده تساهل  
نه ظهر له باَّلستقراء أن كل ما يقول فيـه إ: -كان الكالم َّل ُيسلَّموإن –شديد في هذا الباب، حتى قال بعضهم 

ه في الحسن َّل ُيخـرج  يف، وهذا الكالم ليس بصحيح، كثيرالترمذي: حديٌث حسن، فهو ضع منها ضعيف، وحدُّ
 أنواع من الضعيف.  

ل م   : م ا س  ي  ذ  ق ال  الت رم  م   )و  ذ  م ع  ر او  م ا ات ه  ذ و  ـ م ن  الش   ابغير الكذب، قـد يكـون ضـعيف   اقد يكون الراوي متهم   ذ ب(ب ك 
ًدادون اَّلتهام بالكذب ) ل م  ي ك ن  ف ر  (  و  د  ر  ( يعني: روي مـن غيـر وجـه كمـا قـال )و  د  ـر  ـا انف  ـض  م  ـن  ب ع  س  ق ـد  ح  : و  ق ل ـت 

نه الترمذي رجاته الُحسـن مـا عنـدنا وهذا َّل نعيب به الحديث بذاته، الحديث ُمصحح وأقل د ،فاختل الشرط وحسَّ
 إشكال في الحديث، لكن أصل اصطالح الترمذي في هذا الباب فيه ما فيه.

والحــاكم أوســع منــه خطــو ا فقــد صــحح بعــض األحاديــث الضــعيفة، وكثيــر مــن األحاديــث الضــعيفة وأدخــل فــي 
يعنـي  ،مستدركه على الصحيحين بعـض مـا ُوِصـف أو يعـض مـا ُحكـم عليـه بالوضـع مـن األحاديـث، فهـو أشـد

التصحيح إذا وقع خطأ في كتاب هل ُيصحح في أصل الكتـاب أو ُيطبـع كمـا هـو وُينبـه عليـه فـي الحاشـية؟ إذا 
 كان له أدنى احتمال يبقى كما هو وُينبه عليه في الحاشية.    

 طالب:........
ل يم{  ل م  ع  ق  ك ل   ذ ي ع  ف و  ، فمثل هـذا يبقـى كمـا هعلي عن طريق عمر مما لم نطلع ءيمكن أنه جا [76]يوسف:}و 
ب في الحاشية.  هو وُيصوَّ
أفلـح إن »في صحيح مسـلم، والحـديث فـي البخـاري بـدون القسـم  «أفلح وأبيه إن صدق»جاء في صحيح مسلم 

مما جعل بعض العلماء يحكم على رواية مسلم بالشذوذ وأنها َّل تثبت، ومادامت في صـحيح مسـلم َّل  ،«صدق
 بوت، ثم البحث عن جوابها.مانع من الحكم عليها بالث
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هيلي: إنـه وقـف علـى ُنسـخٍة مـن صـحيح  منهم من يقول: إن هذا كان قبل النهي، وهناك أجوبة منها قول السُّ
يقول: حصل تصحيف، قصرت الالمـان الـالم األولـى والثانيـة  «أفلح وهللا إن صدق»مسلم صحيحٍة عتيقة فيها 

بيـه، والـنقط فـي األصـل َّل يعتنـون بـه، لكـن رسـم الـالم غيـر رسـم في هللا لما قُصرتا صارتا في الصـورة مثـل وأ
الباء واليـاء، يقـول: فقصـرت الالمـان فصـارت الصـورة وأبيـه، ووقـف علـى نسـخٍة صـحيحٍة مـن صـحيح مسـلم 
يقول: عتيقة فيها وهللا، والتصحيف وارد، لكن على كل حال غير وجودة في صحيح مسـلم، واألجوبـة كمـا قـال 

 من يقول: هذا قبل النهي عن الحلف باآلباء.أهل العلم منهم 
ـا لكـل  يجري على اللسـان َّل ُيقصـد بـه ومنهم من يقول كالنووي: هذا شيءٌ  معنـى التعظـيم، لكـن هـذا يفـتح باب 

علـى عمومـه  من حلف بنفسه، بروحه، بأبيه، بالنبي، بالكعبة أن يقـول: وهللا مـا أقصـد التعظـيم، فـالنهي بـاقٍ 
ل ف  ب غ ي ر  » ر ك  م ن  ح  ف ر  أ و  أ ش   .« َّللا   ف ق د  ك 
ــا " اصــادقً  بغيــره أحلــف أن مــن إلــي   أحــب اكاذًبــ بــاهلل أحلــف   ألن: مســعود   ابــن وقــال" وذلكــم ألن الحلــف بــاهلل كاذب 

غاية ما فيه أنه يميٌن غموس، وهي من الكبائر هذا عند من يقول: إن كـل حلـٍف بـاهلل كـاذب غمـوس، ومـنهم 
 موس بمن حلف باهلل كاذب ا ليقتطع به مال امرٍع مسلم.من يخص اليمين الغ

سـهل نهـا يمـين غمـوس أأوأما إذا حلف بغيره ولو كان صادق ا فهذا شرك، وعلى أكبر تقـدير أو أسـواء احتمـال 
من أهل العلم، وهو الراجح عند شيخ اإلسالم ابن تيمية أنـه َّل يقبـل الغفـران  من الشرك؛ ألن الشرك عند جمع

اء{ النساء: تشمله آية  ف ر  م ا د ون  ذ ل ك  ل م ن ي ش  ي غ  ر ك  ب ه  و  ف ر  أ ن ي ش  هـي تشـمل الشـرك  [48]النساء:}إ ن  َّللا   ال  ي غ 
األصـغر، فإنــه َّل ُيغفـر َّل ُبــد أن ُيعــذَّب، ثـم بعــد عذابــه ُيخـَرج مــن النـار بينمــا الكبــائر تحـت المشــيئة، إن شــاء 

 عذَّبه وإن شاء عفا عنه. 
 .......طالب:.
 ؟ماذا

 طالب:........
 حروف القسم كم؟

 طالب:........
 ثالثة: الواو، والباء، والتاء.

 طالب:........
وهـي لـيس فيهـا  ،هو ما ُيطلق عليه قسـم؛ ولـذلك بعـض النـاس يقـول فـي قـولهم: لعمـري أو لعمـرك أنهـا قسـم

 ر، لكن في األصل ليست بقسم.ن الالم موطئة لقسٍم محذوف أو مقدَّ إشيٍء من القسم، قد يقول قائل: 
 طالب:........

ما قال هو: فـي األمانـة أو باألمانـة يعنـي أنـي أصـدقك، وأنـت مـؤتمٌن لـي فيمـا ُأحـدثك بـه، فهـذه األمانـة التـي 
 حملتني إياها إلى آخر ما يقول، مع أن كل لفظ يحتمل على المسلم أن يبتعد عنه.

بـذمتي يقـول،  مـاذا يعنـيويقصد القسم ُيريد أن نحلف بذمتك، ك تمعنى بذمتي؟ أو بذم ماالذي يقول: بذمتي، 
 وقد يقول: في ذمتي.
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 طالب:........
أيـن أبـوك؟ بالمسـجد وهـو  -فـي كتـب اللغـة-نعم، لكن يقول لك: أنا ما انتقصنا، الباء بمعنى في، أين أبـوك؟ 

 يقصد في المسجد، فالن في ذمة هللا.
        ". اصادقً  بغيره أحلف أن من إلي   أحب اكاذبً  باهلل أحلف   ألن"
اء  ف الن  »: -قال وسلم عليه هللا صلى- النبي عن -عنه هللا رضي- حذيفة وعن" ش  اء  َّللا   و  ل ك ن   ،ال ت ق ول وا: م ا ش  و 

ــاء  ف ــالن   ــاء  َّللا   ث ــم  ش  ــا ش  واو تقتضــي والــ ،وقــد تقــدم الكــالم فــي العطــف بـــ )ثــم( والــواو، وأن ثــم جــائزة" «ق ول ــوا: م 
مة شرك، ثم فيه  اء  ف ـالن  »التشريك، فهي محرَّ ـاء  »فيه إثبـات المشـيئة للمخلـوق؛ ألنـه قـال:  «ث م  ش  ـا ش  ق ول ـوا: م 

اء  ف الن    ؟ للمخلوق.لمنإثبات المشيئة  «َّللا   ث م  ش 
وَّل إرادة، وإنمــا حركتــه  وهــذا فيــه ردٌّ علــى الجبريــة الــذين َّل ُيثبتــون المشــيئة لمخلــوق، وأنــه َّل يتحــرك بمشــيئة

 كحركة ورق الشجر في مهب الريح إلى غير ذلك مما ُذِكر في باب القدر.
 .-جلَّ وعال -وأن للمخلوق مشيئة  مستقلة عن مشيئة هللا ،وُيقابل الجبرية هؤَّلء القدرية الغالة في اإلثبات

 .صحيح بسند   داود أبو رواه "
ُيكـره، والكراهيـة عنـد السـلف تعنـي التحـريم، " وبك باهلل أعوذ الرجل: قولي أن كرهي   أنه: النخعي إبراهيم عن وجاء

 الكراهية عند السلف ُيطلقونها وُيريدون بها التحريم.
وعرفنــا مــا بــين حرفــي " وفــالن هللا لــوال :تقولــوا وال ،فــالن ثــم هللا لــوال: ويقــول: قــال ،بــك ثــم بــاهلل: يقــول أن ويجــوز"

 العطف من التفاوت.
اء  ف ـالن  »: بقي في قوله ا لـه مشـيئة وقـدرة َّل بـأس يقـول: ثـم شـاء فـالن،  «ث م  ش  هذا فالن هذا إن كان موجـود 

 لكن كان ميت ا في قبره له مشيئة؟ َّل.
 :مسائل فيه"يقول: 
 . وقد تقدم الكالم فيها ،"األنداد في البقرة آية تفسير: األولى

لعمـوم اللفـظ " األصغر تعم أنهاب األكبر الشرك في النازلة اآلية يفسرون  -عنهم هللا رضي- الصحابة أن: الثانية"
 وهو الشرك.

 األمر الثاني: أن األصغر قد يرتقي حتى يصل إلى األكبر، تبع ا لما يقر في القلب.  
 وهذا نص النصوص السابقة." شرك هللا بغير الحلف أن: الثالثة"
 وهذا ما يدل عليه كالم ابن مسعود." الغموس يمينال من أكبر فهو اصادقً  هللا بغير حلف إذا أنه: الرابعة"
وعرفنا أن التشريك بالواو شـرك، وثـم التـي تـدل علـى الترتيـب وتراخـي " اللفـظ في وثم الواو بين الفرق : الخامسة"

 المنزلة، منزلة المخلوق عن الخالق أنها جائزة كما تقدم.
 وهللا أعلم.

 طالب:........
 ائشة وغيرها.جاء بها نصوص عن الصحابة عن ع

 طالب:........
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اه ا{ ي في القرآن بعد جاء َّل ليس في القرآن، الذ ح  ض  م س  و   .[1]الشمس:}و الش 
 طالب:........

 في ذمتك ُتجتنب.
 طالب:........
 يقع في الشرك.
 طالب:........

ر ك  »هذا األصل فيه أنه شرك  ل ف  ب غ ي ر  َّللا   ف ق د  أ ش   أفراد الناس يتوَّلهم هللا جميع ا.ثم بعد ذلك  «م ن  ح 
 طالب:........

 َّل إذا كانت تصل.
 طالب:........

أنا أقول: َّل ُيجزم بالتصحيح في صلب الكتاب إَّل مـن إمـاٍم حـافظ ُمطِلـع عنـده مـن سـعة اَّلطـالع مـا يجـزم بـه 
فنـا عليـه أنـه جـاء وإن صح الذي وق ،على نفي اللفظ المحكوم بخطئه، إذا كان فيه أدنى احتمال يبقى كما هو

 عن ابن عمر.  
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 شرح كتاب التوحيد

 معالي الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

 جعفر الطيارمسجد  المكان: هـ4/02/1439 تاريخ المحاضرة:
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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم
 .باهلل بالحلف يقنع لم فيمن جاء ما : "باب-تعالى رحمه هللا–قال اإلمام المجدد 

 لـه حلـف مـن ،ئكمبآبـا تحلفـوا ال»: قـال -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول أن: -عنهما هللا رضي- عمر ابن عن
 .حسن بسند   ماجه ابن رواه  «هللا من فليس يرض لم ومن ،فليرض باهلل له لفح   ومن ،فليصدق باهلل
 :مسائل فيه

 .باآلباء الحلف عن النهي: األولى
 .يرضى أن باهلل له للمحلوف األمر: الثانية
 ".يرض لم من وعيد: الثالثة

ك على عبده ورسـوله نبينـا محمـد وعلـى آلـه وأصـحابه أجمعـين، الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبار 
 أما بعد...

في الباب السابق النهي عن أنـواع  "بـاهلل بالحلف يقنع لم فيمن جاء ما "باب :-تعالى رحمه هللا–فيقول المؤلف 
 أحلـف أن مـن إلـي   ا أحـبكاذًبـ بـاهلل أحلـف   ألنمن الشرك، وأن منها الحلف بغير هللا، وفيه كـالم ابـن مسـعود: "

أن الشرك وإن كان من النـوع األصـغر أعظـم مـن كبـائر الـذنوب؛  -وأرضاه رضي هللا عنه-لُيبين " اصـادقً  بغيره
نـه هـو اليمـين الغمـوس، فـالحلف بغيـره مـع الصـدق أعظـم مـن إن كل حلف باهلل مـع الكـذب، قيـل: إألنه قيل: 

جـلَّ –كان أصـغر أو أكبـر داخـل فـي قولـه  ك سواءالشر اليمين الغموس في كالم ابن مسعود، وهذا ظاهر؛ ألن 
اء{ : -وعال ف ر  م ا د ون  ذ ل ك  ل م ن ي ش  ي غ  ر ك  ب ه  و  ف ر  أ ن ي ش  فالكبائر داخلة فيمـا هـو تحـت  [48]النساء:}إ ن  َّللا   ال  ي غ 

 المشيئة، مقابلة للغفران، بخالف الشرك وإن كان أصغر.
إذا  "بـاهلل بـالحلف يقنـع لـم فـيمن جـاء مـا "بـاببقولـه:  -تعـالى رحمه هللا–المجدد هنا في هذا الباب ترجم اإلمام 

كــان الحلــف بــاهلل هــو المتعــين لمــن أراد التأكيــد والتعظــيم، فمــا شــأن مــن لــم يقنــع إذا ُحلــف لــه بــاهلل؟ إذا ُأمــر 
إن  ، ســيأتيمــأموٌر بـأن يقنــع وُيصــدق الحـالف عــل تفصــيلٍ  ،الحـالف أن يحلــف بــاهلل وأن يصـدق المحلــوف لــه

 شاء هللا تعالى.
 يعني ما حكمه؟ "باهلل بالحلف يقنع لم فيمن جاء ما "باب
 تحلفـوا ال»: قـال -وسـلم عليـه هللا صـلى- هللا رسـول أن: -عنهمـا هللا رضـي- عمـر ابـن عـن: "-رحمـه هللا–قال 

ذا المرجح عنـد أهـل العلـم واألب ُيطلق على األب المباشر، وُيطلق على أبائه وإن علو، فالجد أب؛ ول "«بآبـائكم
ُيريـد مـن مـال الحفيـد أو هـذا  ن له حكـم األب فـي حجـب األخـوة فـي الميـراث، وهـل لـه حكـم األب فـي أخـذ مـاأ

ل ـة  آب ـآئ ي{  المسألة خالفية بين أهل العلم، لكن الجد أب ،باألب المباشر واألم قياس على األب خاصٌّ  ت  م  }و ات ب ع 
 وغير المباشر.وفيهم المباشر  [38]يوسف:

 ألن الحلف باألب حلٌف بغير هللا، والحلف بغير هللا شرك. «بآبائكم تحلفوا ال»

 نعم.   «فليصدق باهلل له حلف من»
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 طالب:........ 
 ع.حتى العم نعم توسُّ 

{ : -جــلَّ وعــال–وفــي قولــه  ر  يم  أل ب يــه  آز  ــر اه  ــال  إ ب  المباشــر، وأكثــر مقتضــى الســياق أنــه أبــوه  [74]األنعــام:}و إ ذ  ق 
ــا أنــه  َّل تالمــؤرخين علــى أنــه عمــه ولــيس بأبيــه، فمــن بــاب التوســع ُيطلــق األب علــى العــم؛ وإن كنــ أراه راجح 

عليــه الصــالة –أدلــة، وثبــت عنــه  ه عنــد المــؤرخينعمــه، بــل مقتضــى اللفــظ أنــه األب المباشــر؛ ألنــه مــا فيــ
ن و  »في الحديث الصحيح  -والسالم  يعني مثل أبيه. « أ ب يه  أ ن  ع م  الر ج ل  ص 

نـه غمـوس، واليمـين أألنه إن لم يصدق وهو على القول المعروف عنـد الحنابلـة  «فليصـدق باهلل له حلف من»
الغموس من الكبائر، بل من أكبر الكبائر؛ ألنها تغمس صاحبها في النار، ومن أهل العلم مـن يـرى أن اليمـين 

هذه هي الغموس، وهذه بال شـك أنهـا أشـد، ممـا َّل يترتـب  ،مرٍع مسلمالغموس الحلف باهلل كاذب ا ليقتطع مال ا
وحلـف بـاهلل مـع الكـذب، والكـذب أصـله حـرام مـن دون  ا،عليها مثل هـذا، يعنـي بعـض األيمـان وإن كانـت حرام ـ

لكـن بعضـها أخـف؛ ألن المعاصـي تغلـظ وتعظـم بحسـب األثـر المترتـب عليهـا؛  -جلَّ وعـال–تأكيد وتعظيم باهلل 
لكنـه يتفـاوت، الزنـا بحليلـة  ،لزنا من الفواحش، ومـن عظـائم األمـور، ومجمـٌع علـى تحريمـه بـين الشـرائعولذا ا

فـالفواحش َّل شـك والـذنوب يتعـاظم  -ل هللا العافيـةأنسـ-الجار أعظم من البعيدة، والزنا بالمحارم أعظـم وأعظـم
 ضررها وإثمها بحسب األثر المترتب عليها.

ب ا في كالم ابـن مسـعود السـابق أسـهل مـن أن يحلـف بغيـره صـادق ا، والحـالف بـاهلل ومع ذلكم إذا حلف باهلل كاذ
{  يجب عليه أن يصدق ًة أل   ي م ان ك م  ل وا  َّللا   ع ر ض  ع   .[224]البقرة:}و ال  ت ج 

ـا «فليرض باهلل له لفح   ومن ،فليصدق باهلل له حلف من» ، األصل فـي المسـلم أنـه ُيعظـم هللا وَّل يحلـف بـه كاذب 
فعلــى مقابلــه المحلــوف لــه أن ُيصــدقه بنــاء  علــى هــذا األصــل فــي المســلم، وحســن الظــن بــه، ولكــن قــد يكــذب 

 المسلم، ويعرف المحلوف له أنه كاذب، هل يلزمه أن يرضى.
في قصة القسامة لما ُقتل عبد هللا بن سهل أراد اليهود أن يحلفوا خمسين يمين ا قال أولياء الدم: َّل، قوٌم يهـود 

على رفض هذه األيمان، لكن هل رفض اليمين قبل وقوعـه مثـل  -عليه الصالة والسالم–ون فأقرهم النبي يحلف
لـف»رفضه بعد وقوعه، هنا  يعني حصل اليمين؛ ألن العلماء يستدلون بهذه القصة علـى أنـه إذا غلـب  «من ح 

 على الظن أو ُقطع بكذب ُمريد الحلف على جواز تكذيب ورفض يمينه.
لو أنهم قبلوا األيمان من اليهود، ثم حلفوا وهـم  «فليرض باهلل له لفح   ومن ،فليصدق باهلل له لفح من»حديث 

ردوا هذه األيمـان، لـيس بمسـتوى رفـض اليمـين قبـل وقوعـه، رفضـوهم  ،يعلمون كذبهم مثل الشمس، ثم ردوهم
والبهتـان، وتلفيـق الـتهم  يهود، قوٌم ُبهت كما جاء في الحديث الصحيح، سـهل عنـدهم الكـذب :في األصل قالوا

 كما في حديث عبدهللا بن سالم.
بعض أهل العلم استدل بالحديث في قصة القسامة على أن المحلوف له إذا غلب على ظنه أنه كـاذب أو جـزم 

يعنـي  ،مـا تصـدقه؟ هـذا مقطـوع بكذبـهأم ن هذا إناء وهو ماذا؟ كتاب، ُتصـدقه أبكذبه يعني لو قال حلف على 
 ق بشيء ُمخالف للحس والواقع. مثل هذا ما ُيلزم المسلم أن ُيصد ِ الٌف للحس، فخصديقه؛ ألنه مهذا َّل ُيمكن ت

 طالب:........ 
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 .نعم
 طالب:........ 

 تصدقه، حلف أن هذا إناء، تقول: صادق؟ 
 طالب:........ 

عارة أنـه أعـاره ، فخـرج صـاحب البيـت وأقسـم لُمريـد اَّلسـتاإذا قال صاحب الحمـار، تصـدقه؟ جـاء يسـتعير حمـار  
تقول: صادق يمكن، ُيخيل إلي؟ في حالـٍة واحـدة فـي الحكـم الشـرعي  ماذا تفعل؟وأخذه شخص، فنهق الحمار، 

نــد  َّللا   ه ــم  إذا شــهد ثالثــة علــى شــخٍص زنــا ورأوه بــأم أعيــانهم قــالوا: رأينــاه بأعيننــا، ولــم يــأتوا برابــع  ل ئ ــك  ع  }ف أ و 
ب ون{  ــاذ  ــا للواقــع وهــو صــدق فــي حقيقــة األمــر، لكــن مــن حيــث الحكــم وإن كــ [13]النــور:ال ك  ان كالمهــم مطابق 

 الشرعي، والحقيقة الشرعية هم كاذبون.
، هـذا نـوع كمـال يجده بعـدشيء  أووبعض الناس من تمام تسليمه ألحكام هللا ُيصدق وُيسلم، وإن كان له حق 

تقول: صادق؟ مـا ماذا ي منتصف الليل : هذا كمال، لكن كونك يحلف إن الشمس طالعة وهو ف-مثل ما قلت–
 .اصادق   أن يكون  ُيمكن

 وهل يقع فيمن ُحلف له باهلل فليرض؟ 
 طالب: ما يدخل.

ما يلزم، وأنا أقول: هناك فرق بين دفع اليمـين قبـل وقوعهـا، مثـل مـا فـي قصـة القسـامة، وبعـد وقوعهـا، أنـت 
 عليك أن ترضى.فُحلف لك باهلل 

 من الكبائر عدم الرضا. ليٌل على أند في شيء «هللا من فليس يرض   لم ومن»
ر ًجـا م   طيب في القضاء  م  ح  ه  وا  ف ي أ نف س  د  م  ث م  ال  ي ج  ر  ب ي ن ه  ج  ك  م وك  ف يم ا ش  ت ى  ي ح  ن ون  ح  م  ب  ك  ال  ي ؤ  ر  ـي ت  }ف ال  و  ـا ق ض  م 

ل يًما{  ل  م وا  ت س  ي س   بدون نقا . [65]النساء:و 
ـإذا كان  يعـرف مـن حقيقـة األمـر، فقضـى  ا، والمـدعى عليـه صـادق  افي واقع األمر، وحقيقة األمـر المـدعي كاذب 

عـي عليـه بـه، وهـو فـي قـرارة األمـر يعـرف أن المـدعي ، وأمره بدفع مـا ادُّ القاضي بصحة الدعوى وقبول البينة
 ن.ووالدعوى باطلة، والشهود َكذبة أو ُمضلل ،كاذب

ضي فال ُبد مـن الرضـا والتسـليم، وإذا حلـف المـدعى عليـه، وحكـم القاضـي بمقتضـى على كل حال إذا حكم القا
 هذه اليمين فال ُبد من الرضا والتسليم.

لماذا ُيوضع محاكم استئناف وُعليا، هل هذا طعـن فـي الحكـم فقد يقول قائل: إذا كان َّل ُبد من الرضا والتسليم 
 أو في الحاكم؟ 

 طالب: في الحاكم.
ة بالحاكم، الحاكم القنوات النظاميـة مـر بهـا، وفوضـه ولـي األمـر بهـذا الحكـم، فهـل يلـزم قبـول يعني عدم قناع

قوله أو َّل؟ األصل اللزوم، والحاكم حينما وضع محاكم عليا واستئناف وغيرها جعل فرصة لمن لديه أدنـى شـك 
ولـي األمـر وعينـه سـمعنا في المسألة أن يتثبت، واألصل أنه مادام ُقضي عليـه مـن ِقبـل حـاكٍم شـرعي ارتضـاه 

وأطعنا، لكن هذه الفرصة من ولي األمر الذي عينه وألزم بقبول قوله وضع هنـاك منافـذ ممكـن أن تتقـدم إليهـا 
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األمر ُمشـكل وجـود هـذه المحـاكم العليـا مـع اآليـة فيـه إشـكال، إَّل أنـه حتـى ولـي فـبما ُيزيل ما في نفسك، وإَّل 
عداد هائلة من القضاة، وَّل ُيمكن أن ُيؤمَّن هذا العدد بمن تبرأ الذمـة األمر رأى أن بعض القضاة األمر تطلب أ

 بهم من كل وجه، َّل ُبد أن ُيوجد فيهم من هو أقل.
إنما أنا بشر أقضـي علـى »: -عليه الصالة والسالم–لكن لنعلم أن الحكم َّل يلزم منه مطابقة الواقع بدليل قوله 

ممـا يـدل  «يه فإنما أقطع له قطعًة من نـار، فليأخـذها أو ليـدعهانحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء  من حق أخ
 على أنه يلزم القبول وإن كان في النفس شيء.

عليـه –ما طابق، بدليل أن النبي أم اآلن مادام الوسائل والمقدمات شرعية، فالنتائج شرعية سواٌء طابق الواقع 
لى نحو ما يسمع، وقد يقطع للمسلم من حـق أخيـه بغيـر حـق؛ ألنـه طبَّـق المقـدمات يحكم ع -الصالة والسالم

 الشرعية فالنتيجة على كل حال شرعية.
ُقل مثل هذا في رؤية الهالل مثال ، جاء شاهد عدل ثقة وشـهد فـي ثبـوت هـالل رمضـان، أو جـاء شـاهدان فـي 

ه وإن خــالف الواقــع؛ ألنــه مقدمــة شــرعية، خروجــه وهمــا فــي نظــر الحــاكم عــدول يلــزم العمــل بقولهمــا أو بقولــ
فالنتيجة شرعية، وَمن ُيشكك يقول: لو جاءنا ألف شخص يشهدون أنهم رأوا الهـالل، ويسـتحيل أن يـروه؛ ألن 

وهـؤَّلء عـدول يلـزم قبـول  «صوموا لرؤيته وأفطـروا لرؤيتـه»قولهم ليس له حظٌّ من النظر فالهالل لم يولد أصال  
 م ُيطابق هذا شيء آخر.قولهم طابق الواقع أو ل

ـا للواقـع، وقـد ُيطـابق الواقـع والبينـة الشـرعية لـم تكتمـل فيكـون كـذب  نحن لسنا بملزمين أن يكون الكالم مطابق 
 وهو ُمطابق للواقع، مثل ما قلنا في شهود الزنا إذا كانوا ثالثة.

 طالب:........ 
و بقضــاء، وَّل حكــم وَّل فتــوى، أفتــاه بجهــل، راعــي غــنم هــذا قضــاء؟ مــا هــ اأعرابيًّــ جاهــل ســألوامــا هــو بقضــاء 

 الكالم في القاضي المؤهَّل المعين من ولي األمر الذي يلزم حكمه.
 طالب:........ 

 قصة داود وسليمان هؤَّلء أنبياء.
 طالب:........ 

ن هو اإلشكال في قضية داود لما حكم في قضية المرأتين، ليست المسألة من السهولة بما كان أن يؤتى بسكي
 ُيقطع.

 طالب:........ 
 إشكال. هللكبرى، قال: تقطع اقسموه بيننا، الحكم إذا كان غير صحيح ُينقض ما في

 طالب:........ 
لكن المشكلة أنهم في ظروفنا تجرأ الناس على الشرع، وصاروا يردون وهم في قرارة أنفسهم يعلمـون أن  ،َّل َّل

 الحكم صادق.
 طالب:........ 
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هو الذي اعترض، وأن هذا الحكم غيـر صـحيح ومداولـة  مـع أبيـه داود قـال:  -عليه السالم–قد يكون سليمان 
 كذا، ما فيها دليل.

مـن  اواإلشكال أن وجود مثل هذه المحـاكم وإن كانـت ضـرورية فـي عصـرنا، مثـل مـا قلنـا: الوضـع يتطلـب ألوف ـ
ألهلية الكاملة ولما كثر العدد يسـتحيل، كمـا باإلمكان أن ُينتقى من تتوفر لديهم ا ولما كان العدد قليال   ،القضاة

هو الشأن في األطباء نحتاج إلى عشرات األلوف من األطباء، هل كلهم ُمصيب فيما يحكم بـه علـى المـريض؟ 
 الحاجة.

 طالب:........ 
 هو هذا الكالم في كون األمر أخف؛ ألن ولي األمر الذي عين، ولي األمر هو الذي أتاح، فالذي ألـزم القاضـي

 من كل وجه. ااألول القاضي اَّلبتدائي، ما جعل حكمه نافذ  
 طالب:........ 

يعنــي فــي شــيء، وهــذا دليــٌل علــى أنــه مــن كبــائر  «هللا مــن فلــيس يــرض لــم ومــن ،فليــرض بــاهلل لــه لــفح   ومــن»
 الذنوب.       

 ".حسن بسند   ماجه ابن رواه " 
 طالب:........ 

 من البداية أعد أعد. كيف
 .طالب:.......

 مثل قصة اليهود، مثل القسامة. 
 أحسن هللا إليك؟ ،طالب: يعني ما يدخل في الحديث

ــانٍ  يــدخل فــي الحــديث، لكــن يبقــى  مــا يــدخل فــي الحــديث إذا ردهــا مــن األصــل، لكــن إذا وقعــت هــذا شــيء ث
الحـاكم ى عليـه، فالمـدعي ُمطالـب بالبينـة، قـال: مـا عنـدي بينـة، فقـال ومـدع   أنه...القضية دعـوى ففيهـا مـدعٍ 

 للمدعى عليه: احلف، أو قال للمدعي: لك يمينه، له أن يرد اليمين؟
 طالب:........ 

 َّل، المدعى عليه مستعد، لكن المدعي يقول: ما أرضى يمينه.
 طالب: يسقط حقه.  

 طالب:........ 
 ؟ماذا

 طالب:........ 
عليـه علـى اليهـود  ىعلـيهم، كـل مـدع  الكالم على ما يقول أبو رضوان عندكم هذا، يقول: يقيس المـدعى نعم، 
ما أريده من فالن، هل هذا الرفض يدخل فيمن ُحلف له، هو لم ُيحلـف  :رفضوا األيمان، فيقول: المدعي نالذي

األصـل أنـه  ،الجملة، لكـن يبقـى هـل لـه أن يـرفض أو َّل؟ هـذا المـدعى عليـه مسـلم في فال يدخل ،له إلى اآلن
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ُقِبــل رفضــهم، فالقاضــي يقــول: مــا لــك إَّل يمينــه، متــى مــا أردتــه حلــف  نيذ، مــا هــو مثــل اليهــود الــُيعظــم هللا
 يمين. هوانتهى اإلشكال، ما يقول: ما في ،وخالص

 طالب:........ 
 َّل هو ما قبل.

 طالب:........ 
 لو قبل اليمين انتهت القضية.

 طالب:........ 
 خالص انتهت طويت القضية.

 طالب:........ 
بقى بينه وبين المدعى عليه، أنا قلـت: بينـة، قـال: مـا كـان عنـدي بينـة، القاضـي طـوى القضية انتهت، فهذا ي

شهود، ومازال الوقت أمامك بدل من أن تأكل ب أتيتالقضية وانتهت من ِقبل القاضي، لكن لو أن المدعي قال: 
وَّل ُيغيـر  ،ضـيةشهود، وهذان يشهدان لي بما ادعيت، وإَّل من قبـل القضـاء خـالص طويـت القب أتيتأنا  احرام  

 الحكم إَّل إذا تبين أنه ُمخالف لنص.
 طالب:........ 

 يجوز ردها، التي يجوز ردها، إذا ُقِطع بكذبه مثل صاحب الحمار. ،نعم ما هو ما ُتقبل، ما هو مسألة ما ُتقبل
 طالب:........ 

 .نعم
 طالب:........ 

أى الهالل وهو سمح في الكالم، معروف فـي ن بالكذب، شخص من أهل قريٍة من قرى نجد ادعى أنه ر ومعروف
ي بجوارهم في قرية، فأقسـم بـاهلل لـو أتـى ذهب بلِ غ المحكمة في المدينة التمجالس الناس أنه يكذب، قيل له: ا

 بالهالل في يده ما صدقوه.
 طالب:........ 

 .نعم
 طالب:........ 
 عارف نفسه.

 طالب:........ 
 نسأل هللا العافية.

 . طالب:.......
 ين؟أ

 طالب:........ 



 783 

ن حديث القسامة يخص هذا الحديث أنه إذا حلف وعرف كذبـه أو غلـب علـى ظنـه كذبـه أنـه إهم يقولون:  ،َّل
فرق بين أن يرده قبل اليمين، وبعد وقوع اليمين؛ ألنه َّل يصـدق عليـه أنـه ُحلـف لـه  هله أن يرد، أنا أقول: في

 باهلل، في قصة القسامة حلفوا؟
 فوا.طالب: ما حل

ا.  ونقول: إن الصحابة ردوا...َّل ما نقول هذا أبد 
 طالب:........ 

ا ما في  يمين. هما حلفوا أيض 
 طالب:........ 

 إذا كان الغالب على الظن صدقه.
 طالب:........ 

ل منزلة اليقين؛ ولذا قـالوا: إنـه يجـوز الحلـف علـى غلبـة الظـن، وقـالوا فـي اَّلسـتدَّلل  يقولون: غلبة الظن ُتنزَّ
بـالفرق فيـه تمـر،  -عليه الصالة والسـالم–لهذا القول مسألة الذي جامع امرأته في رمضان لما جاء له النبي 

هـو  -عليـه الصـالة والسـالم–قال: وهللا ما بين َّلبتيها أهل بيٍت أفقر من بيتنا، وأقره النبـي  «تصدق به»قال: 
 بحث عن بيوت المدينة بيت ا بيت ا؟

 طالب:........ 
 لكن على غلبة ظنه. ما بحث،

 طالب:........ 
 ؟ماذا

 طالب:........ 
 ي حلف، المدعى عليه؟من الذ

 طالب:........ 
 بادر باليمين قبل أن يطلب لها ما ُتفيده.

 طالب:........ 
ن المـدعي قـال: َّل أقبـل يمـين هـذا، قـال القاضـي: مـا لـك إَّل يمينـه، قـال: أنـا َّل أقبـل يمـين هـذا، إ: تقـولأنت 
 بادر بالحلف هذا قبل أن ُتطلب. ،فحلف

 طالب:........ 
 نعم.ُمطلق ُمطلق 

 طالب:........ 
 في القضاء َّل ُبد أن يطلق. ،َّل

 طالب:........ 
 في المسائل العادية ما فيها إلزام.
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صـار؟  مـاذالتـدخل،  ثـم قلـت أنـت: وهللا افترض المسألة في شخٍص قال لك: تفضـل، قـال: َّل وهللا مـا أسـتطيع
 ي يلزمه الوفاء؟الذأيكم 

 ي قال: ال أستطيع هو نفى االستطاعة...طالب: الذ
 عذر. (ما َّل أستطيع)َّل هو 

 طالب:........ 
فيهـا هـذه؟ قـالوا: فـي بـاب اإلكـرام َّل يقـع الحنـث،  مـاذاَّل قـال: وهللا مـا أدخـل، والثـاني قـال: وهللا أنـت تـدخل، 
أَّل يأكـل،  -وأرضـاه رضـي هللا عنـه–وا حتـى يأكـل، وأقسـم واستدلوا بقصة أبي بكر مع ضيوفه، أقسموا أَّل يأكل

 َّل هؤَّلء وَّل أبا بكر بالكفارة. -صلى هللا عليه وسلم–فلم يأمر النبي 
لو في األمور العادية قال: أنت ذهبت لفالن وأخبرتـه بكـذا وكـذا، فـي قضـية بيـنهم، قـال:  ،طالب: أحسن هللا إليك

 وهللا ما ذهبت هل يلزمه...؟
 عن نفسه يلزمه الصدق، وإن كذب فعليه إثم الكذب، لكن خالص المحلوف له يرضى.هذا يدفع 

 طالب: يلزمه الرضى.
 يلزمه الرضى.

 طالب:........ 
 إنه رايح.

 طالب:........ 
 هذه أمور عادية سهلة.

 طالب:........ 
 } ًة أل   ي م ان ك م  ل وا  َّللا   ع ر ض  ع   .[224]البقرة:}و ال  ت ج 

 .... طالب:....
على حسب اليمين هل هي منعقدة أو غيـر منعقـدة أو مـن لغـو اليمـين أو كـذا، علـى التفاصـيل المعروفـة عنـد 

 أهل العلم.
 :مسائل فيه: "-رحمه هللا–يقول اإلمام 

وعرفنا فيمـا تقـدم أن الحلـف بغيـر هللا شـرك، وفيـه كـالم  ،«بآبائكم تحلفوا ال»" باآلباء الحلف عن النهي: األولى
ــن م ــال يجــوز الحلــف باآلبــاء وَّل بمــن هــو أعظــم مــن اَّلبــاء مــن اب ــه، ف ــل هــذا تقــدم بيان ــدم، وك ســعود المتق

أو الحلـف بالكعبـة أو بمعظـٍم شـرع ا كالمالئكـة واألنبيـاء أو غيـرهم  -عليه الصالة والسـالم–المخلوقات كالنبي 
 فضال  عمن دون ذلك. 

 مر من حلف باهلل أن يصدق.قبلها أ" يرضى أن باهلل له للمحلوف األمر: الثانية"
 الثانية: أمر من حلف باهلل أن يصدق، وأمر من ُحلف له باهلل فليرض على تفصيٍل تقدمت اإلشارة إليه.

"وعلى حسب ُجمل الحديث تكون هذه رابعة " يرض لم من وعيد: الثالثة"  ."وعيد من لم يرض 
 طالب:........ 
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 ؟ماذا
 طالب:........ 

واقـٌع فـي كبيـرة مـن كبـائر  الوعيد، لكنها تدل على أنها كبيرة، على أن ما لم يرَض  نعم من نصوصفليس منه 
 الذنوب؛ ألنه لم ُيعظم المحلوف به.

 طالب:........ 
 نعم مثله، مذكورة في حد الكبيرة.

ين{ هذا يقول: معنى قوله تعالى:  ال ف  م ه  ع  ك ل  ح   كورة؟وعالقتها بالمسألة المذ [10]القلم:}و ال  ت ط 
 جاء في حقوق المسلم على المسلم أنه أيش؟ إذا حلف باهلل....

 طالب:........ 
 .نعم

 طالب:........ 
وإبرار الُمقسم من حقوق المسلم على أخيه، لكـن بعـض النـاس مـا يتـرك فرصـة أن تبـره، مـا يتـرك ألخيـه  ،نعم

ــره ــا  ،فرصــة أن يب ــذر، وهن ــر قســمه مــن المتع ــون ب ــل شــيء، فيك ــى ك ــف عل ــين{ }يحل ــال ف  م ه  ــل  ح  ــع  ك  و ال  ت ط 
 .[10]القلم:

 طالب:........ 
 ها.

 طالب:........ 
 } ــال ف  ــين{ ووصــفه بأنــه  [10]القلــم:}ح  فــي مواضــع َّل تليــق  -جــلَّ وعــال–ألنــه امــتهن اســم هللا  ؛[10]القلــم:}م ه 

 باهلل، فمثل هذا َّل ُيطاع.
 اللهم صلِ  على محمد. 
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  السَلم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

 .بسم هللا الرمحن الرحيم
أمجعني، وعلى آله وصحبه  ،نبينا حممد عبده ورسوله على وابرك وصلى هللا وسلم ،رب العاملني احلمد هلل 

 .اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستعمني برمحتك اي أرحم الرامحني
 : -رمحه هللا تعاىل-قال اإلمام اجملدد حممد بن عبد الوهاب  
 ابب قول: ما شاء هللا وشئت. "

ما شاء هللا وشئت،  :فقال: إنكم تشركون، تقولون -صلى هللا عليه وسلم-أتى النيب  أن يهوداي   عن قُ َتيَلة:
إذا أرادوا أن ُيلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة، وأن  -صلى هللا عليه وسلم-وتقولون: والكعبة. فأمرهم النيب 

صلى هللا -ن رجاًل قال للنيب وله أيًضا عن ابن عباس: أ شاء مث شئت. رواه النسائي وصححه،يقولوا: ما 
، والبن ماجه عن الطفيل «ا؟ بل ما شاء هللا وحده هلل ند  أجعلتين»: ما شاء هللا وشئت. فقال: -عليه وسلم

أخي عائشة ألمها، قال: رأيت كأين أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم ألنتم القوم، لوال أنكم تقولون: 
نتم القوم لوال أنكم تقولون: ما شاء هللا وشاء حممد، مث مررت بنفر من ُعَزير ابن هللا، قالوا: وإنكم أل

النصارى، فقلت: إنكم ألنتم القوم، لوال أنكم تقولون: املسيح ابن هللا، قالوا: وإنكم ألنتم القوم، لوال أنكم 
 .تقولون: ما شاء هللا وشاء حممد

هل أخربت »فأخربته فقال:  - عليه وسلمصلى هللا-فلما أصبحت أخربت هبا من أخربت، مث أتيت النيب  
أما بعد؛ فإن طفياًل رأى رؤاًي أخرب هبا من »قلت: نعم. قال: فحمد هللا وأثىن عليه، مث قال:  «هبا أحًدا؟

أخرب منكم، وإنكم قلتم كلمة كان َينعين كذا وكذا أن أهناكم عنها، فال تقولوا: ما شاء هللا وشاء حممد، 
 .« وحدهولكن قولوا: ما شاء هللا

 فيه مسائل:  
 .األوىل: معرفة الشرك األصغر

 .الثانية: فهم اإلنسان إذا كان له هوى 
فكيف مبن قال: اي أكرم اخللق ما يل من ألوذ  ،«أجعلتين هلل نًدا؟»: -صلى هللا عليه وسلم-الثالثة: قوله  

 .به سواك عند حلول احلادث العمم؟ والبيتني بعده
 .«َينعين كذا وكذا»لقوله:  ؛من الشرك األكربالرابعة: أن هذا ليس  
 .اخلامسة: أن الرؤاي الصاحلة من أقسام الوحي 
 .السادسة: أهنا قد تكون سبًبا لشرع بعض األحكام" 
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اْلمد هلل رب العاملي، وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وأصحابه 
 أَجعي، أما بعد، 

وأن الواو  ،ما شاء هللا وشئت، وهذا تقدَّم يف ابب مضى :: ابب قول-محه هللا تعاَلر -فيقول املؤلف 
لكن قد تقتضي املساواة، وقد تقتضي التشريك يف أصل الشيء دون مساواته،  ،تقتضي التشريك

دون مساواته املشرَّك ابملشرَّك به، فإن كان هذا التشريك مع املساواة فهو الشرك األكرب املخرج من 
 لة، وإن كان التشريك يف أصل املسألة دون املساواة فهذا هو الشرك األصغر.امل

 ؛فقال: إنكم تشركون -صلى هللا عليه وسلم- أتى النب : عن قُتيلة أن يهودَيًّ -رمحه هللا-قال 
ما شاء هللا وشاء حممد، فإن كان املراد تقولون  :ما شاء هللا وشئت، اْلديث اآلخر: تقولون :تقولون

ما شاء هللا  :ما شاء هللا وشئت فاملعىن واحد، وإن كان تقولون :-صلى هللا عليه وسلم-سول للر 
فيكون هذا أعم، وعلى كل حال   ،وغيه -عليه الصَلة والسَلم-وشئت أيها املُخاَطب مما يعم النب 

ذا ومىت يكون أصغر، إذا اعتقد املساواة هب ،كَلمها من الشرك، وعرفنا مىت يكون الشرك أكرب
مع التباين  ،يف األصل -جل وعَل -ن امللة، وإن اقتضى املشاركة هللالتشريك فهو شرك أكرب خمرجر م

 من كل وجه فهذا يكون من النوع األصغر. -جل وعَل-وأنه َل أحد يساوي هللا  ،ومع اَلختَلف
 .-جل وعَل-وتقولون: والكعبة، يعِن حتلفون بغي هللا 

 طالب:...
 ،لكن دون املساواة املاذا شرَّك يف اللفظ؟ إَل أن فيه نوعً  ؟شارك يف اللفظ لكن َلَ  ،مشاركة يف اللفظ

من حلف بغري هللا »واْللف بغي هللا شرك،  ،أي حتلفون ابلكعبة ،والكعبة :أقل من املساواة. وتقولون
هذا من  إن :يعِن أقرَّ اليهودي على قوله -صلى هللا عليه وسلم-النب  فأمرهم «فقد كفر أو أشرك

إذا أرادوا أن  -صلى هللا عليه وسلم -، فأمرهم النب-عليه الصَلة والسَلم-أقره النب  ،الشرك
 ما شاء هللا مث شئت، رواه النسائي وصححه. :ورب الكعبة، وأن يقولوا :ُيلفوا أن يقولوا

وهذا اليهودي الذي  فاْلكمة ضالة املؤمن تُقبل ممن جاء هبا، ،افادة من العدو واخلصم إذا قال حقًّ اإل
 ىما قال، وسيأيت يف حديث الطفيل أنه قال اليهودي والنصار  -صلى هللا عليه وسلم-قال للنب 

، اليهود وقعوا من الشرك فيما هو -عليه الصَلة والسَلم-فأقره النب  ،للطفيل يف الرؤَي كذا وكذا
 هوى يف نفوسهم وإَل لو كانوا أعظم من ذلك، وكذلك النصارى، مما يدل على أن انتقادهم للمسلمي

، -كما سيأيت  -صادقي ويتحرجون عن مثل هذه األلفاظ ملا وقعوا فيما هو أعظم من الشرك األكرب
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ما شاء  :وأن يقولوا ،ورب الكعبة :إذا أرادوا أن ُيلفوا أن يقولوا -صلى هللا عليه وسلم-فأمرهم النب 
 وصححه.  ،مث شئت، رواه النسائي ،هللا

ن شريعة اإلسَلم مأخوذة من الشرائع السابقة، إ ،إن شريعة اإلسَلم :فتوني من الكتبة قالوابعض امل
ألن اليهودي قال  ؛ن للمتقدمي من اليهود والنصارى أثًرا يف هذه الشريعة ويف شرائعها وتشريعهاإو 

 ، فَقب ل. -عليه الصَلة والسَلم-للنب 
عليه الصَلة  -به، النبالشريعة، وأَنم يقبلون اْلق ممن جاء أوًَِّل هذا فيه دليل على اإلنصاف يف هذه 

ولو أوحي إليه بشيء من هذا ملا  ،إليه بشيء، وهو مبلغ عن ربه يف هذه املسألة َل يوحَ  -والسَلم
أقرهم على ذلك، وَل مينعه اْلياء من الرد عليهم كما سيأيت يف اْلديث الَلحق، فاملسألة خالية من 

؟ ماذاحي يدل على منعها، وإذا خلت املسألة من الدليل تبقى على األصل وهو و  هالدليل، ما في
 .اإلابحة

  طالب:...
وقد ينزل الوحي ابملوافقة، قد ينزل الوحي ابملوافقة كما قالوا يف حديث: قال العباس: إَل اإلذخر، 

القصة اليت نُب ِّه عليها  َلذه ا، يعِن نزل الوحي موافقً «إال اإلذخر»: -صلى هللا عليه وسلم-فقال النب 
 -عليه الصَلة والسَلم-، ولذا جتدونه يف كثي  من األحوال ُيسأل النب -عليه الصَلة والسَلم-النب 

فيجيبه ِبا أوحي إليه به، مما هو جواب َلذا السؤال، وبعض  «أين السائل؟»فيسكت، مث يقول: 
بل يرتيث، َل يستعجل، وكم من عجلة قادت  ،العلماء َيخذ من هذا أن املفيت َل يستعجل يف اْلواب

، أنه يسكت، حىت يتأمل -عليه الصَلة والسَلم -رتيث ويف هذا تربية للمفتي بعدهإَل اخلطأ، في
 -رضي هللا عنهما-السؤال، ويرتب عليه اْلواب الصحيح، وله أيًضا يعِن النسائي، عن ابن عباس 

ا؟ ما شاء هللا أجعلتين هلل ند  »شاء هللا وشئت، فقال:  : ما-صلى هللا عليه وسلم-أن رجًَل قال للنب 
وإنكاره على  -عليه الصَلة والسَلم-دليل على جوابه  «ا؟ ما شاء هللا وحدهأجعلتين هلل ند  » «وحده

 من قال له ما شاء هللا وشئت يدل على أن هذا اخلرب متأخ ِّر عن اخلرب السابق، والَلحق.
ئشة ألمها، قال: رأيت كأين أتيُت، رأيُت رؤَي منام، رأيت كأين أتيُت، وَلبن ماجه عن الطفيل أخي عا

عليه - ولو كانت رؤية يقظة لقال: رأيت أين، قال: كأين أتيت على نفر من اليهود أتباع موسى
، قلت: إنكم ألنتم القوم، لوَل أنكم تقولون: ُعَزير ابن هللا، قالوا: وإنكم ألنتم القوم لوَل -السَلم
ولون: ما شاء هللا وشاء حممد، مث مررت بنفر من النصارى، فقلت: إنكم ألنتم القوم، لوَل أنكم أنكم تق

تقولون: املسيح ابن هللا، قالوا: وإنكم ألنتم القوم، لوَل أنكم تقولون: ما شاء هللا وشاء حممد، فلما 



 790 

هل أخربت »ال: فأخربته فق -صلى هللا عليه وسلم-أصبحت أخربت هبا من أخربت، مث أتيت النب 
أما بعد؛ فإن طفياًل رأى رؤاًي أخرب هبا من »قلت: نعم. قال: فحمد هللا وأثىن عليه، مث قال:  «هبا أحًدا؟

أخرب منكم، وإنكم قلتم كلمة كان َينعين كذا وكذا أن أهناكم عنها، فال تقولوا: ما شاء هللا وشاء حممد، 
 .«ولكن قولوا: ما شاء هللا وحده

هو  اأنتم القوم تعريف جزئي اْلملة يدل على اْلصر، واْلصر وإن َل يكن حقيقيًّ  ،قومإنكم ألنتم ال
 هلكنه يدل على مكانة هؤَلء القوم كما تقول: الشاعر حسان، الشاعر حسان، وما في ،حصرر إضايف

يعِن   ،؟ املسند على املسند إليه، حصر املسند على املسند إليهحصرت ماذاشعراء غيه؟ لكن كأنك 
وليس حبصر حقيقي، إنكم ألنتم  اإضافيًّ  اوهذا يسمونه حصرً  ،أنك حصرت الشعر كله يف حسانك

عزير ابن هللا، رجل صاحل من أتباع موسى وويل من أولياء هللا،  ،عزير ابن هللا :القوم لوَل أنكم تقولون
ذلك، بينما الشبهة عند اعتقدوا فيه هذا اَلعتقاد الباطل، وأنه ابن هلل، وَل حجة َلم وَل شبهة َلم يف 

 .النصارى سيأيت ذكرها
قالوا: وأنتم ألنتم القوم، لوَل أنكم تقولون: ما شاء هللا وشاء حممد، يعِن لوَل هذه اخلصلة املتضمنة  

للشرك كنتم أنتم القوم َل غيكم، وفرقر بي الشرك الذي وقع فيه اليهود، والشرك الذي وقعت فيه 
فيه اليهود من النوع األكرب املخرج عن امللة، وما وقعت فيه هذه األمة  هذه األمة، الشرك الذي وقع

ت بنفر من النصارى وقلت: إنكم ألنتم القوم لوَل أنكم ر من هذا اللفظ من النوع األصغر. مث مر 
تقولون: املسيح ابن هللا. هذه رؤَي، والرؤَي ِبفردها َل يثبت هبا حكم شرعي، واكتسبت الشرعية من 

 .-عليه الصَلة والسَلم-، اكتسبت الشرعية من إقرار النب -صلى هللا عليه وسلم-ب إقرار الن
-ه على النب ضحينما رأى األذان يف املنام وعر  ،كما يف حديث عبد هللا بن زيد حينما رأى األذان  

عليه الصَلة  -فاكتسبت الشرعية من إقرار النب «إهنا لرؤاي حق»فقال:  -عليه الصَلة والسَلم
، والرؤَي كما جاء يف اْلديث الصحيح جزءر من ستة وأربعي جزًءا من النبوة، جزءر من ستة -والسَلم

ا، ُسعنا هذا أن من ص من جزء من النبوة وَل يكون نبيًّ وأربعي جزًءا من النبوة، وقد يكتسب الشخ
ك، َل، وإن كان فيه رأى رؤَي صاْلة يكون فيه من النبوة هذا اْلزء الذي يكسبه العصمة وما أشبه ذل

 :جزء من شيء حبسبه، كما أن من كان فيه خصلة من النفاق كانت فيه خصلة من النفاق وَل يقال
ا، هذا فيه جزء من اهلية فيه جاهلية وَل يكون جاهليًّ منافق، من كانت فيه خصلة من خصال اْل

جزًءا من النبوة، وخرِّجوا هذه النبوة، الرؤَي الصاْلة يراها املؤمن أو تُرى له جزء من ستة وأربعي 
يف أول أمره يرى الرؤَي الصاْلة، ملدة ستة أشهر، وكان  -عليه الصَلة والسَلم-النسبة على أن النب 
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َل يرى رؤَي إَل جاءت مثل فلق الصبح، مدة ستة أشهر، ومدة النبوة ثَلث وعشرون سنة، وستة 
ة أشهر نصف َسنة إَل الثَلثة والعشرين واحد األشهر ابلنسبة إَل الثَلثة والعشرين نسبة النصف ست

 على ستة وأربعي كما هو معروف.
مث مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم ألنتم القوم لوَل أنكم تقولون: املسيح ابن هللا. ما شبهة 

ه أن شبهة، لكن ما شبهة النصارى يف قوَلم: املسيح ابن هللا؟ هاليهود يف قوَلم: عزير ابن هللا؟ ما في
منه، ونفخ فيه من روحه، على كل حال َلم هذه الشبهة، ولكنهم  جاء من غي أب، وهو روح روح

َل يلد وَل يولد، فهذه الشبهة  -جل وعَل-على ابطل؛ ألن النصِّ القطعي عندهم وعند غيهم أن هللا 
ألنه  ؛ي مسيًحااملسيح ابن هللا، املسيح هو عيسى ابن مرمي، عيسى ابن مرمي، وُسُ  :ابطلة، إنكم تقولون

ميسح األبرص واألعمى واألكمه، مث يعود بريًئا، وقيل ألنه هناك يف املسيح الدجال قال: ألنه ميسح 
 .األرض، يقطعها، وهو ممسوح القدم، هو ممسوح القدم، ممسوحة عينه

 :...طالب
واية مسيح يعِن ابرزة تكون ممسوحة؟ على كل حال املسيح ابن مرمي مسيح هداية، والدجال مسيح غ

غواية. لوَل أنكم تقولون: املسيح ابن هللا، قالوا: إنكم ألنتم القوم لوَل أنكم تقولون: ما شاء هللا 
وشئت، يقول، يقول الطفيل: فلما أصبحت أخربت هبا من أخربت، أخربت هبا من أخربت، مث أتيت 

قلت:  «ل أخربت هبا أحًدا؟ه»فأخربته، يعِن قصَّ عليه الرؤَي، قال:  -صلى هللا عليه وسلم-النب 
 نعم. هل يفرتق اْلال فيما لو َل يكن أخرب هبا أحد عن كونه أخرب هبا أحًدا؟ 

 هل أخربت هبا أحًدا؟  -عليه الصَلة والسَلم-وملاذا يسأله النب 
 :...طالب

ألتى  فرق؟ لو َل َيرب هالطفيل رأى كذا، في -عليه الصَلة والسَلم-لو ما أخرب هبا أحد لقال النب 
إن الطفيل رأى وقيل له كذا  :ابْلواب ابتداًء وأخربهم ابْلكم ابتداًء نعم، أخرب ابْلكم ابتداًء، وَل قال

 وكذا من يهودي ونصراين ملا قد يقع فيه بعض من يف قلبه من املرض من الشك.
 :...طالب

 يقول؟  ماذا
  طالب: ...........

 .وتفهم إبذن هللا تواصل إَل أن نصل،اصرب 
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عليه الصَلة  -وخطب النب، -عليه الصَلة والسَلم-وكانت بينه وبي الرسول  ،لو َل َيرب هبا طفيل 
ما ا الكَلم مثل ذيسمع ه منوبيَّ اْلكم ابتداًء ألُم ن أن يرتدد أو يشك من يف قلبه مرض،  -والسَلم

 .ىالشريعة متلقاة من اليهود والنصار  :يقولون مرض، يثار اآلن ممن يف قلوهبم
يعِن خطب ابلناس، مث قال:  ،قلت: نعم، قال: فحمد هللا وأثىن عليه «هل أخربت هبا أحًدا؟»قال:  
هذه السُّنَّة يف اخلطبة أن ُيمد هللا ويثِن عليه مث يقول: أما بعُد، مع بقية أركان وشرائط  «أما بعد»

عليه الصَلة -ا عن النب اخلطبة، وجاءت هذه الكلمة أو اْلملة الشرطية يف أكثر من ثَلثي حديثً 
عليه -، فالسُّنَّة أن يقال يف اخلطبة: أما بعد هبذا اللفظ، ويف املواضع كلها ما جاء عنه -والسَلم

والسُّنة  ،الواو (أماب): وبعد اليت هي مستعملة من القرن العاشر فما بعد، استبدلوا -الصَلة والسَلم
 . -عليه الصَلة والسَلم-لنب أما بعد كما قال ا ،َل تتأدى إَل هبذا اللفظ

 :...طالب
 

ألن مث تعطف على شيء تقدَّم وَل يتقدم شيء، الثَلثون أو أكثر عن النب  ؛مث أما بعد هما في ،مث هما في
أما بعد ليس فيها وبعد، وليس فيها مث أما بعد، يعِن لو انتقل من   :يف قوله -عليه الصَلة والسَلم-

َل مانع أن يقول: مث أما بعد، فأما بعد كما هنا، مث أراد أن ينتقل إَل كَلم آخر  :كَلم إَل كَلم فقال
 عطًفا على الكَلم األول.

ومن أهل اإلدراك التام  ،وهو من أهل اَلطَلع الواسع -يف تفسي الطربي حتقيق الشيخ حممود شاكر
حممود شاكر  يوجد ه، ألنأخو الشيخ أمحد شاكر ،حممود شاكر، حممود حممد شاكر املصري ،يف اللغة

 ،وله فيه مؤلفات َنفعة يف هذا الباب ،حرستاين هذا متخصص يف اْلغرافيا ومواطن الشعوب اإلسَلمية
وله مقدمة كتبها لشرح  ،وهو شخص فيه خي. حممود شاكر متمكن يف اللغة واألدب وأدركناه
نه بطلب  من الشيخ حممد حميي الدين عبد اْلميد، كتبها يف ،األمشوين وما أظنه يكتب أفضل  ،صغر س 

العلم لتعجب كيف يف ذلك السن،  طالبمنها يف َناية حياته، يعِن من صغره وهو متمكن، ولو قرأها 
 ؟سنة كم؟ مخسة وعشرين على اترَيهمالشيخ مولود 

 :...طالب
 ،الشأنمن العشرين، فيه عجب، يف هذه املقدمة اليت كتبها يف صغر سنه من أعاجيب ما ُكتب يف هذا 

 .ها من جوالتكم وتقرؤوَناتستخرجو  أن وإبمكانكم اآلن
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الطبعات كلها السابقة يقول فيها الطربي: أما بعد،  ،الشيخ حممود شاكر حينما حقق تفسي الطربي 
الشيخ وقف على نسخة صحيحة عتيقة فيها: مث أما بعد، وعلِّق الشيخ حممود شاكر قال: مث أما بعد  

 ،أدري إيش، وجرى الطابعون للكتاب يف الطبعات السابقة على حذف مثكذا يف األصل كذا وما 
جرًَي على عادَتم وما ألفوه، هذا الكَلم يقتضي أن يكون مث أما بعد يف َجيع النسخ، كون طابع يرجح 

 .ما ُيَلم ِبثل هذا الكَلمفهذه النسخة وآخر يرجح، 
وما فيه وبعد، فالسنة أن يقال: أما بعد   ،مث هفييف الثَلثي موضًعا أو أكثر ما  :على كل حال أَن أقول 

 كذا.
وأما حرف شرط، وبعد قائمة مقام الشرط، وما دخلت عليه الفاء هو جواب الشرط، واختلف يف أول 

 من قال: أما بعد، على مثانية أقوال، على مثانية أقوال
سر ب أيوب الصبور وآدم وقجرى اخلُلف أما بعد من كان ابدًًئ هبا ُعدَّ أقوال وداوود أقرب ويعقو  

 وسحبان وكعب ويعرب، كم هم؟ 
 طالب: ...........

 ألين قلت مثان؟ َل؟ أم َتم دعد
 طالب: ............

 . اجزاك هللا خيً 
رؤَي مصدر رأى رؤية مصدر رأى، رأًَي مصدر رأى، فرأى َييت للرؤية  «أما بعد، فإن طفياًل رأى رؤاي»

 .ة، رأى رأًَي يعِن برأيه وعقله وعلمه، رأى رؤية ابلبصر، ورأى رؤَي يف املنامواْلُلمي ،البصرية، والعلمية
وإنكم قلتم كلمة كان َينعين كذا وكذا أن أهناكم »أخرب هبا من أخرب منكم،  «أخرب هبا من أخرب منكم» 

ينزل عليه فيها  أوًَِّل كونه َل َيرب ألنه َل «كان َينعين احلياء أن أهناكم عنها»، يف بعض الرواَيت: «عنها
هذه طبيعة بشرية أن اإلنسان إذا قد ِّم له شيء  ،وكان يود أن ميتنعوا ،وحي، وكونه يستحيي أن مينعهم

ويود  ،َل يود مثل هذا التعيظم ،وهو َل يود مثل هذا التعظيم ،قد ِّم له شيء من التعظيم ،من التعظيم
أحسن إليه هبذا التقدير والتعظيم أن أن ُيسم املادة، لكنه يستحيي أن يواجه هذا الشخص الذي 
وقد يكون دافعه اخلي واَلحتياط فيمنع  ،يواجهه ابملنع، وبعض الناس عنده شيء من املواجهة والغلظة

ما  ،ما فيه شيء ،امباشرة، وبعضهم قد يغلظ القول على هذا املعظ ِّم املقد ِّر، بعض الناس يصي ُسحً 
ولئَل كذا،  ،لئَل يغرت ؛ر به نفسه تريد أن َل يصل إَل هذا اْلدويقدَّ  ،وَل شيء ،وَل كراهة ،فيه حترمي

لكن يستحيي من شخص يرده، وأراد أن يبذل له ما يستحقه من التقدير، فيستحي من ذلك، َل 
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د الدليل ملا ساغ  هسيما وأن املسألة ما فيها دليل مينع، كما هنا، ما في وحي مينع منها، وإَل لو ُوج 
  اء وَل من غيه.اإلقرار َل من حي

بعض الناس يستحيي من أن ينكر شيًئا فيه دليلر على املنع، هذا من النوع املعروف من اخلجل وليس 
 ....من اْلياء الذي جاءت به الشريعة، كما يستحيي أن ينكر على مرتكب املنكر أو يستحيي أن

ر هذا ذم وليس ِبدح، بل على كل حال تفصيل املسألة معروف. كون اإلنسان َيجل وَل ينكر املنك 
 .عليه أن ينكر

هل جيوز لشخص مهما عظمت منزلته أنه  «وإنكم قلتم كلمة كان َينعين كذا وكذا أن أهناكم عنها» 
 -جل وعَل-واخلضوع هلل  ،يقابله شخص وينحِن له ويقول: أستحي أن أنكر عليه؟ َل، هذا خضوع

 فضًَل عن كونه يسجد أو شيء من هذا.
 :...طالب

 
عليه الصَلة -وليس ألحد أن مينع ما َل يدل عليه دليل، الرسول  ،مسائل الشرك مسائل توقيفية هذه

عليه الصَلة -، الرسول -عليه الصَلة والسَلم-َل مينع، حىت عرف اْلكم  ،ما منع -والسَلم
م: ما أن يرد على خطأ قوَل -صلى هللا عليه وسلم-هنا يقول السائل: لو كان املانع للنب  -والسَلم

 «احلياء»جاء اْلياء أنه كان مينعِن كذا وكذا، يف رواية:  ،شاء هللا وشاء حممد هو اْلياء، جاء هبا النص
، فلما َل يكن مينعه من قولهذا ابلن ،ما هو ابستنباط من قول  كانت فلماذا َل يكن مينع  ..لماف صِّ

من يونس بن مىت، جاء النهي عن وقوله: َل تقولوا أَن خي  ..أحدهم َي خي الربية، ما هو بواضح
}ت ْلَك الرُُّسُل والسؤال هل األنبياء ِبنزلة واحدة؟  «ال تفضلوا بني األنبياء»جاء  ،التفضيل بي األنبياء

، هذا هو املقرر الشرعي، لكن مىت َييت قول: َل [253]سورة البقرة: َفضاْلَنا بَ ْعَضُهْم َعَلىَٰ بَ ْعٍض{
 ؟ ماذاعند  «وال تقولوا: أان خري من يونس بن مَت»تفضلوا بي بي األنبياء؟ 

 :...طالب
نعم عند احتمال ازدراء املفضل عليه؛ ألن يونس بن مىت ابلذات الذي جاء فيه اخلرب من قرأ يف سيته 

}َواَل : -جل وعَل -ل عليه ويزدريه ويذمه، وجاء قولهأو من قرأ يف تعامله مع قومه احتمال أن يتطاو 
{َتُكن َكَصاح   نعم معروف هذا، من يقرأ سية يونس يعِن َُيشى عليه أن  [48]سورة القلم: ب  احْلُوت 

م الباب لئَل  ؛يتطاول عليه ويزدريه ويقول من ابب اَلزدراء: حممد خي من يونس، ولذلك ُحس 
]سورة َلىَٰ بَ ْعٍض{}ت ْلَك الرُُّسُل َفضاْلَنا بَ ْعَضُهْم عَ يسرتسل اإلنسان يف هذا الباب، وإَل فالنصِّ القطعي 
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أشرف األنبياء واملرسلي َل و خي الربية وأفضل الربية  -عليه الصَلة والسَلم-وحممد  ،[253البقرة: 
 يشك يف هذا. 

 :...طالب
 .ين؟ هذا حديث اثن  أ

 :...طالب
 ين؟أ. حديث اثن  

 :...طالب
 رآها الطفيل بن سخربلة على ، والثاين رؤَي-صلى هللا عليه وسلم- جاء إَل النب عن قتيلة أن يهودَيًّ 

 وزن حرملة.
 :...طالب

هذا حديث ابن عباس بي اخلربين، وكَلمها له عَلقة ابليهود وأهل الكتاب، واْلكم واحد، أما حديث 
 سببه؟ مااإلشكال؟  ماابتداًء،  -عليه الصَلة والسَلم-ابن عباس أنكر النب 

 :...طالب
ما شاء هللا وشئت، هل  :وا، ذكرت هذا، أَن ذكرت هذا، تقولون: ما شاء هللا مث شئت، إذا أرادنيقولو 

 ؟-عليه الصَلة والسَلم-املقصود حممد ألنه أتى النب 
 :...طالب

عليه  -شاء هللا وشئت، لكن يقولون للنبالصحابة َل يقولون ألحد كائًنا من كان: ما  لعلمينع؟  ماذا 
 ، احتمال.-الصَلة والسَلم

 :...طالب
مماثلة من  هإَل املخلوق، في -جل وعَل-ثلية، واملماثلة ولو بصرف جزء يسي مما َيتص ابهلل الندية، امل

 واملساواة من كل وجه. ،هذه اْليثية، وَل يلزم املماثلة من كل وجه
 :...طالب

 روان.  ؟ ارفع صوتك َي أابماذا
 :...طالب

 ؟-عليه الصَلة والسَلم-يف عهده أم ن اآل
 :...طالب
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سألة اليت ُسئلت امللوا: هللا ورسوله أعلم، لكن هل أنت تقوله؟ ما تقوله؛ ألنه قد تكون الصحابة قا
 .-عليه الصَلة والسَلم-عنها مما َل يعلمه الرسول 

 :...طالب
هذه مسألة شرعية يف عهده َل شك أنه أعلم. لكن لو ُسئلت عن نوع من أنواع النبااتت وَل تعرف 

أنتم » :؟ ألنه يقول-عليه الصَلة والسَلم-رسوله أعلم؟ حىت يف عهده هل تقول: هللا و فحقيقته وكنهه 
 .«أعرف أبمور دنياكم

 :...طالب
 ما جيوز، شرك، إي. ،يف عهده نوَل تقولو 

 :...طالب
الصحابة قالوها وَل يُنَكر  -عليه الصَلة والسَلم-شيء إذا كانت املسألة شرعية ويف عهده  هما في

أعلم من غيه ِبسائل الشرع، لكن لو ُسئلت  -عليه الصَلة والسَلم-ه عليهم؛ ألنه َل يشك أحد أن
أحد أعلم من  هعن تفسي آية اآلن تقول: هللا ورسوله أعلم؟ عن تفسي آية؟ هللا ورسوله، هل في

 بتفسي القرآن؟ -عليه الصَلة والسَلم-الرسول 
 : فيه مسائل: -رمحه هللا-قال  

حنن »صغر؛ ألن هذه أصل من األصول اليت تتحد فيها الشرائع، األوَل: معرفة اليهود ابلشرك األ
 .يف األصول تتحد الشرائع «معاشر األنبياء أوالت عالت، ديننا واحد

ألنه صاحب هوى،  ؛الثانية: فهم اإلنسان إذا كان له هوى، هذا اليهودي فهم وألقى بسمعه ملا يقال 
تنكر هذا، مع أنه يقع فيما هو أعظم منه، لكن ويعرف ومييز الشرك من غيه، وملا كان له هوى اس

صاحب اَلوى يدقق على ما يفعله خصمه وإن كان واقًعا فيما هو أعظم منه، مثل لو أتيت إَل شخص 
َل يواظب على الصَلة مع اْلماعة أو يصلي إن كان يصلي، مث يتحي فرصة وهو يف هذه اْلالة مدرك 

تقول ما معك  أن هذه الفرصة، وينكر عليك، أنت ما تقدر للصَلة كلها فياك فاتتك الصَلة، يتحي
 ين أنت األَيم الثانية، عندك ما هو أعظم من هذه املسألة.أحق، هو معه حق، لكن 

 :...طالب
 -عليه الصَلة والسَلم-وإن كانوا من أهل األهواء نقبل، والنب  ا، إذا قالوا حقًّ ا. إذا قالوا حقًّ نعم

 رعت قراءة آية الكرسي قبل النوم. وشُ  ،وأقره ،«دقك وهو كذوبص»قال يف شأن الشيطان: 



 797 

َلذه املسألة وَتمه ويعتِن هبا ليرتصد فَلًَن  االثانية: فهم اإلنسان إذا كان له هوى؛ ألنه إذا كان حمتاجً 
جتده يهتم ِبا يتعلق بفَلن من الناس، وينبه على ما أخطأ فيه، ويوجد  ،من الناس عله أن يقع يف خطأ

، يبحث عن يبحث عن الشيخ فَلن ،للجوازات ذاهبالكتبة شيء كثي من هذا النوع، واحد يف 
الشيخ فَلن يف سجله هل عنده سائق وخدامة؟ يقول: أنت تقر اَلختَلط يف بيتك؟ سبحان هللا! 

مضطر  فلعله ؟وَل تدري عن ظرفه ،تبحث عن هذه األشياءل تذهب ،عندك عظائم األمورفاَلوى، وإَل 
 .ألمر، وما تدري عن كيفية وضع هؤَلء عندهَلذا ا

وقد قال: ما شاء هللا وشئت، قال:  «ا؟أجعلتين هلل ند  »: -صلى هللا عليه وسلم-الثالثة: قوله  
 لكنه أصغر، يقول الشيخ: فكيف ِبن قال:  ،شرك «أجعلتين هلل نًدا؟»

 ث العممسواك عند حلول اْلاد ه             َي أكرم اخللق ما يل من ألوذ ب
وتُردَّد  ،البوصيي يف بردته، وهي قصيدة مشهورة، متداولة معروفة، يف كثي من األقطار اإلسَلمية 

 ا عندهم، وُتطبع طباعات مثل طباعة املصحف. مثل طباعة املصحف ُتطَبع. يوميًّ 
-الرسول يقول البوصيي: َي أكرم اخللق ما يل من ألوذ به سواك، أين هللا؟ وهل يستطيع أن ينجيك 

وأتقى اخللق هلل، وأعلمهم ابهلل، وأكرمهم على هللا، هل  ،وهو أكرم اخللق -عليه الصَلة والسَلم
 يستطيع أن ينجيك من اْلادث الذي وقعت به؟ 

 ن بعده، يقول يف البيت الثاين من البيتي: اوالبيت
 ومن علومك علم اللوح والقلم          فإن من جودك الدنيا وضرَتا

، على كَلمه، ومن -عليه الصَلة والسَلم-الدنيا كلها وضرَتا اآلخرة كلها من جود النب يعِن  
-وماذا أبقى هلل؟ هل بقي هلل شيء؟ إذا كانت الدنيا واآلخرة كلها من جود النب  .......علومك علم

هذا من شيء َل يُذكر فيه، من علومه، و  ه، وعلوم اللوح والقلم الذي ما في-عليه الصَلة والسَلم
. هاه؟ -جل وعَل-جوده، وليس جوده، من هذه التبعيضية، هذه األمور كلها يعِن ما بقي شيء هلل 

 عنده أضعاف. هاه؟ شو؟
 :...طالب

نسب إليها صي بلد عندكم ما تعرفها؟ خَلص، بلد يُ  غيه، نسبة ألِب ،َل َل َل َل ما حد، َل َل
 الصاحل والطاحل مثل غيها من البلدان. 

، «َينعين كذا وكذا»لقوله:  ؛أن هذا ليس من الشرك األكرب ،عة: أن هذا ليس من الشرك األكربالراب
غي مقبول؟ الذي مينعه من بيان الشرك األصغر األكرب أَل مينعه من بيان الشرك أم هل التعليل مقبول 
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عندَن، َل  األصغر؟ شف التعليل، أن هذا ليس من أنواع، بغض النظر عن خفائه ووضوحه، أمام قول
ألنه شرك أصغر ولو كان  -عليه الصَلة والسَلم-َل ينكره النب  -عليه الصَلة والسَلم-ينكره 

 أكرب لبيَّنه؟  اشركً 
 :...طالب

ألنه َل  ؛إشكال، اإلنكار واجب لألصغر واألكرب، وللذنوب واملعاصي، لكن ما هو منكر عنده أصَلً 
 يدخل يف حيز الشرك الذي جيب إنكاره َل أصغر وَل أكرب، يرد عليه دليل، َل يدخل يف حيز املنكر وَل

 ولو كان متقررًا عنده أنه أصغر لوجب إنكاره. فهمت قصدي؟
 :...طالب

؟ ما اخلفاء -عليه الصَلة والسَلم-جيب إنكاره، يعِن لو كان قوله: ما شاء هللا وشئت ألنكره النب 
 .والوضوح يف َجلة واحدة، ما يتأتى

 :...طالب
 الكَلم متجه، لكن يبقى أن اإلشكال قائم؛ ألن الشرك جيب إنكاره سواء كان أصغر أو أكرب، وهللا

 جيب إنكاره سواء كان أكرب أو أصغر، وكونه َل ينكره ألنه من الشرك األصغر؟
 :...طالب

 ؟ يعِن هذا النوع ُيتمل إقراره؟ يف حالة من اْلاَلت ُيتمل اإلقرار؟ماذا
 :...طالب

، بغض النظر عن كونه أكرب أو أصغر، يعِن يتضح لو  أم لفظ واحد هل هو خفي  نعم؟ حنن أمام بيِّ
  ا؟ كله واضح الشرك األكرب؟الشرك األكرب ما يكون خفيًّ  أليس من كان أكرب؟ يكون أوضح؟

 :...طالب
 ،  «نبوةجزء من ستة وأربعني جزًءا من ال»اخلامسة: أن الرؤَي الصاْلة من أقسام الوحي، وجاء فيها النصِّ

 .يف أول األمر َل يرى رؤَي إَل جاءت مثل فلق الصبح -عليه الصَلة والسَلم- بوالن
املسألة السادسة: أَنا قد تكون سبًبا لشرع بعض األحكام أَنا قد تكون سبًبا لشرع بعض األحكام   

ا ليست كما جاء يف هذا اْلديث، ويف رؤَي األذان، عبد هللا بن زيد، وجاءت يف مواطن لكنها بذاَت
 .-عليه الصَلة والسَلم -منا اكتسبت الشرعية إبقرار النبمن مصادر التشريع، إ

 .وهللا أعلم 
 وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أَجعي. 
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 السَلم عليكم ورمحة هللا وبركاته، 

رحيم، احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد، وعلى بسم هللا الرمحن ال
 .آله وصحبه أمجعني، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستعمني برمحتك اي أرحم الرامحني

: من سب الدهر فقد آذى هللا، وقول هللا تعاىل: -رمحه هللا تعاىل-قال اإلمام اجملدد   وا َما ه َي }َوقَالُ : "ابب 
نْ َيا مَنُوُت َوحَنَْيا َوَما يُ ْهل ُكَنا إ الا الداْهُر{ [ اآلية. يف الصحيحني عن أيب هريرة عن 24]اجلاثية:  إ الا َحَياتُ َنا الدُّ

 قال". -صلى هللا عليه وسلم-النيب 
، والشيخ عندك؟ يف الصحيح. اْلديث يف الصحيحي لكن التقيُّد ِبا جاء يف الكتاب ماذاالصحيح. 

 يطلق الصحيح ويريد اْلنس فيشمل الصحيحي. -رمحة هللا عليه-
ُ َعَلْيه  َوَسلامَ  -"ويف الصحيح عن أيب هريرة عن النيب  قال هللا تعاىل: يؤذيين ابن آدم، »قال:  -َصلاى اَّللا

 . « هو الدهرال تسبوا الدهر، فإن هللا»ويف رواية:  ،«يسب الدهر، وأان الدهر، أُقَ لِّ ب الليل والنهار
 .فيه مسائل: األوىل: النهي عن سب الدهر

 .الثانية: تسمية أذى هللا 
 تسميته أذى هللا.

  "تسميته أذى هللا".
 أذًى هلل.

 ."تسميته أذًى هلل
 .«فإن هللا هو الدهر»الثالثة: التأمل يف قوله:  
  ولو مل يقصده بقلبه".الرابعة: أنه فد يكون سااب   

لعاملي، وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وأصحابه اْلمد هلل رب ا
 أَجعي، أما بعد، 

وأدخلنا وإَيه اْلنة بغي  ،أجزل هللا له األجر والثواب -فيقول اإلمام اجملدد حممد بن عبد الوهاب
: من سب الدهر فقد آذى هللا. السب هو الشتم واللعن، والطع -حساب ن، والدهر يقول: اببر

ملاذا؟ سيأيت التعليل يف اْلديث، واألذى َل يعِن الضرر، واألذى  ،الزمان بلياليه وأَيمه، فقد آذى هللا
َل يعِن الضرر، يتأذى املسلم ِبا يراه من منكرات، ويتأذى وبشدة ملا يسمع املوسيقى أثناء الصَلة 

شيًئا َل يكن، إَل إذا كان هذا األذى  ويف بيوت هللا، يتأذى لكن ما يتضرر، إذا خرج من املسجد كأن
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يبلغ به مبلًغا يزيد مرضه فيه كأن يكون مريًضا أبمراض ترتفع هبذه األمور قد يصل إَل الضرر، وإَل 
 ،يتأذى اإلنسان ابلروائح الكريهة ،«لن تبلغوا ضري فتضروين»فاألصل أن األذى َل يقتضي الضرر، 
 «من أكل ثوًما أو بصَلًا فَل يقربن مسجدَن»يف حديث:  واملَلئكة تتأذى ِبا يتأذى به بنو آدم،

وَل يعرف  ،يتأذون؛ ألن من يسمع مثل هذا الكَلم وهو َل يعرف أو َل يفقه شيًئا من نصوص الشرع
إنه يتضرر قياًسا على بِن آدم، وبنو آدم َل يتضررون يف الغالب يف  :يقول دقدر هللا يف نفسه ق

 . -جل وعَل-أزمة األمور كلها بيده  اْلملة، وهللا َل يتضرر؛ ألن
يف اْلاهلية األوَل واْلاهلية الثانية ويف البلدان اليت َل تعرف هللا، أو  ،سبِّ الدهر معروف يف اْلاهلية

اختصم زوج وزوجته من أسهل ما  ،أو يكثر فيها اْلهل، إذا اختصم زوج وزوجته ،يقلُّ فيها خوف هللا
الساعة؟ جزء من الدهر، أنت تذم  مايت عرفتك فيها، ما يقولون هذا؟ يقول: هللا َل يبارك ابلساعة ال

 .الساعة، ويقولون ما هو أشد من ذلك، لكن هذا مثال توضيحي، هذا من سبِّ الدهر
عليه  -أما كون اإلنسان يصف من ابب اإلخبار مثل ما قال: يوم عصيب، من الذي قاله؟ لوط 

ٍم حنَ سَ }، يوم عصيب، -السَلم ٍم }َسْبَع لََياٍل أو يف سبعة أَيم، يف  [{16{]فصلت:اتٍ يف  َأايا َومَثَان َيَة َأايا
املقصود ؟ نعم هو َل يقتضي َل ينظر إَل السب من ما ، وفيه حنسات ويف حسوم [7{]احلاقة:ُحُسوًما

ه ؛ ألن املذموم أن تسبِّ الدهر ِبا وقع فيه فكأنك تسبِّ املوقع َلذ-رمحه هللا-حيث ما أراده الشيخ 
 ، كما سيأيت يف شرح اْلديث.-جل وعَل-األمور وهو هللا 

 ،فقد آذى هللا، يعِن أيكم إذا ُسع املوسيقى يف املسجد والناس يصلون َل يتأذى؟ وهو يعرف التحرمي
}َوالاذ يَن وَل يعرف اإلنسان كم صلى  ،ويعرف ما ورد فيه من النصوص، وهللا إن األَل يعتصر القلب

َنات  ب َغرْي  َما اْكَتَسُبوا فَ َقد  اْحَتَمُلوا هُبَْتااًن َوإ مْثًا ُمب يًنا{]األحزاب:يُ ْؤُذوَن اْلُمؤْ  ن نَي َواْلُمْؤم  نسأل هللا  [58م 
 العافية. صاحب املوسيقى َل يدري، كنا ننكر ونسمع من ينكر وبقوة وبشدة، مث خفت اإلنكار، ملاذا؟ 

من األحيان بدون جدوى؛ ألن صاحب اْلوال أعجمي  والسبب يف ذلك أن اإلنكار يف كثي ،ألنه كثر
فرق  همع أنه َل جيوز السكوت على هذا، يعِن ما في ،تقول، مث ملا رأى الناس قلة األثر ماذاما يدري 

يدخل يف الصَلة إَل أن يسلم وهو على هذا  َلبي مساجد املسلمي وكنائس النصارى، وبعض الناس 
ألَنا  ؛اْلوال وَل شيء ءيدخل يده ويطفي اللصَلة، ما جتد حنفيً من ابب أن اْلركة عندهم مبطلة 

، َجيع املصلي -رمحه هللا-حركة، وَلذا يكثر يف أهل الشرق، الذين يعتنقون مذهب أِب حنيفة 
وتعم هبا  ،آذيتهم، صحيح أنه عن جهل، لكن ينبغي أن تكون مثل هذه األمور اليت تعم املسلمي

الذين يدعوَنم  ،ينبغي أن يُبصَّر الناس هبا، وهذه وظيفة مكاتب الدعوة ،البلوى يف مساجد املسلمي
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ويفقهوَنم يف اإلسَلم، ينبغي أن يوجد لوحات إرشادية ب لغاَتم، قد يكون عنده هذا  ،إَل اإلسَلم
الشيء جائز وَل إشكال فيه عندهم يف بلداَنم، ميكن ما عندهم فيه مشكلة، مع أن مذهب اإلمام أِب 

والتلذذ به كفر، يف مذهب اْلنفية، ليس معناه أنه كفر  ،شد املذاهب يف الغناء، وُساعه فسوقحنيفة أ
 .لكن أمره شديد ،خمرج من امللة

، هو اإلشكال إذا كثُر اإلمساس قلِّ اإلحساس، كان الناس ينكرون هذه ......وأما من جاؤوا من 
تابع الناس على ذلك، وصاروا يسمعون األمور بشدة، وينكرون الوسائل اليت حتملها مث بعد ذلك ت

وهللا أحياًَن  .ومعها معازف، فقلِّ اإلنكار َلذه األمور ،األغاين أبُساء أَنشيد وشيَلت وما أدري إيش
ومع ذلك بعض  ،تسمع شيء غريب أن يوجد مثله من مسلم يف املسجد، شيء َل ُيتمل التأويل

 .شيء متفق عليه، وهللا املستعان هن كذا، لكن فيالنغمات َيتلف الناس فيها هل هي من املمنوع أو م
د املسلمي ألن تشبيه مساج ؛أَن أقول لعموم اإلخوة من الطَلب وغيهم أن جيعلوا هذا من أولوَيَتم 

ى أجراس وعلى كذا، ما وصَلَتم عل ،وعندهم النغمات ،ي عندهم املوسيقىذبكنائس النصارى هم ال
 ِبخالفتهم،.املسلمي، وأمرَن  حننهو بعندَن 

 :...طالب
فاملستمع من هؤَلء  ،يبقى أن اإلمام قد َل ُيسن اللغات األخرى لكنإمام املسجد؟ من وظائفه هذه 

 الذين هم أكثر مصادر هذه النغمات قد َل يفهم ما يقول.
 :...طالب

 ؟نعم
 :...طالب

وحة على ابب لو وضع ل ،اْلواَلت، لو وضع لوحة على ابب املسجد قوالأغ :هو نسمع من يقول
 ألنه يتخذ عادة مشكلة.  ؛املسجد كان أحسن

 :...طالب
بعينه، خلي الكَلم يف العموم، وعند من ميلكون التأثي على أمثال هؤَلء، مثل  اَل، أنت تقصد شخصً 

دعم املكاتب مكاتب الدعوة اليت يسلم على أيديهم أعداد كبية، مؤثرين بَل شك، وينبغي أن تُ 
وما انتشر الرفض إَل بدعمه ابملال،  ،افعة وابملال؛ ألن املال من وسائل الدعوةبوسائل الدعوة الن

 وحنن قادرون على ذلك ابملال. ،فلننشر السُّنَّة
 :...طالب
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سيماه سيما العلم  اي ُيسن اللغات يتعي عليه هذا، أما أن يرتك الناس هكذا، الغريب أن واحدً ذال
من طَلب العلم، قلت:  اواحدً  رأيتسلمنا  اموسيقى، مل وطلب العلم والفضل والصَلح كان جواله

نه أوهللا ما دريت  :ين صاحب املوسيقى؟ قال: هذا، وجه مبارك على ما يقولون، يوم قلت له قالأ
 ي جبنب.ذحسبه جوال الأجوايل، 

 :...طالب
 على كل حال تقول له كذا.

 :...طالب
يتصل على اْلوال وفيه هذه النغمة، صاحب  من أم هو صاحب اْلوالهل ارًا مسألة اآلمث حبثنا مر 

ي يتصل. يدري عن، يقول ذاْلوال متسبب، صاحب اْلوال متسبب. وهذا هو املباشر يف إاثرَتا ال
 الضرورة؟ عيالك عندك.  ماي ما يدري معذور. من تعرف أن هذه... َل تتصل ذالفي يدري، وإَل ذال

 :...طالب
لعيال بنغمة موسيقية، كلمه وقال: ابن حزم ما هو إبمام؟ يبيح واحد من ا معي مرة رن اْلوال وكان

؟ قلت: ما تعرف ابن حزم إَل هذا؟ ما تعرف ابن حزم يف أمور تلزك على اهذه، ابن حزم أليس إمامً 
 [23{]اإلسراء:َفال تَ ُقْل هَلَُما ُأفٍِّ }جبل، ترضى أن يكون إمامك من يقول: لو َل يرد يف حق الوالدين 

لك هذا؟ ابن حزم يلجأ له عند هوى النفس، ما يرتضيه يف كل  ايصي إمامً أن ، ترضى ْلاز قتلهما
 ورحم اْلميع. ،شيء، رحم هللا ابن حزم

 :...طالب
َل ما هو معترب مع النصوص الصرُية، ابن حزم يبطل كل ما ورد يف الباب، كل ما ورد فيه موضوع 

 عنده، قول اْلافظ العراقي: 
 لشيخه عزا بقال              ما الذيأ.................. 

 َل تصغ َلبن حزم املخالف.            فكذي عنعنة كخرب املعازف
 :...طالب

 ين؟ أ
 :...طالب

. أو يف املدينة فقطَل َل يف غيه، عند املالكية يف الباب،  ، العربة ابلنصِّ  ؟ على كل حال العربة ابلنصِّ
 :...طالب



 804 

، فإ ذا ثبت النصِّ كما قال اإلمام مالك نفسه: إذا جاء َنر هللا بطل َنر على كل حال العربة ابلنصِّ
 يؤخذ من قوله ويرد إَل صاحب هذا القرب. قل، كل  مع

نْ َيا مَنُوُت َوحَنَْيا َوَما يُ ْهل ُكَنا إ الا الداْهُر{وقول هللا تعاَل:  [ ما 24]اْلاثية:  }َوقَاُلوا َما ه َي إ الا َحَياتُ َنا الدُّ
ذه األَيم بتتابعها أسبوع أو يوم مث يوم، أسبوع مث أسبوع مع أسبوع شهر وهكذا سنة إَل أن ، ههفي

وثَلثي ألف سنة ما يبقى من هؤَلء شيء  بعض الدهرية قالوا: ست ،ها بعضهممتضي السنون، وحدَّ 
 ُكَنا إ الا الداْهُر{}مَنُوُت َوحَنَْيا َوَما يُ ْهل  غيهم،  ءجييو  ي هؤَلءوَل رميم وَل تراب وَل، خَلص ينته

}َوقَاُلوا َما ه َي إ الا َحَياتُ َنا غي هذا، نسأل هللا العافية،  ها فيمو  ،[ رحم تدفع وأرض تبلع24]اْلاثية: 
نْ َيا مَنُوُت َوحَنَْيا َوَما يُ ْهل ُكَنا إ الا الداْهُر{ [  يعِن َل يقرون ببعث، هذا من منكري البعث 24]اْلاثية:  الدُّ

[ 24]اْلاثية:  }مَنُوُت َوحَنَْيا َوَما يُ ْهل ُكَنا إ الا الداْهُر{إَل هذه اْلياة،  هشركي وغيهم ما فيمن امل
، الدهر -جل وعَل-ماتة هلل ، اإلحياء واإل-جل وعَل-َل ينسبون ذلك إَل هللا  ،واملهلك هو الدهر

ن نيَ َت إ ْن َمت ا }أَفَ َرأَيْ و إَل ظرف تعيش فيه، ظرف تعيش فيه، ما ه مُثا َجاَءُهْم َما َكانُوا . ْعَناُهْم س 
إَل ما وضعت يف هذا الظرف، هو الذي ينفعك أو يضرك، وإَل  هما في [206: 205يُوَعُدوَن{]الشعراء

ي ذألنك أنت العاقل أنت املكلَّف ال ؛، َل، العتاب كله عليكاآتيً  امضى أو يومً  ااألَيم تعاتب يومً ف
ه للعقل، وإن ارتكبت ما تفهم ما ينفعك ويضرك، ف إن أتيت ِبا ينفعك فهو العقل مع الدين املوج 
 .يضرك فهو السفه واْلهل

نْ َيا مَنُوُت َوحَنَْيا َوَما يُ ْهل ُكَنا إ الا الداْهُر{  [ الدهرية الذين َل 24]اْلاثية:  }َوقَاُلوا َما ه َي إ الا َحَياتُ َنا الدُّ
املشركي وهم منهم، هناك نوع َل يقرون ببعث، بل قد يُفَهم من   يؤمنون ببعث هذا كَلمهم، مثل كَلم

كَلمهم أَنم َل يقرون ِبوت حقيقي، وأن جمرد الروح تنتقل من شخص إَل شخص، أو من مكان إَل 
يف الفلبي نوع منهم، ومثل هؤَلء  :تناسخ األرواح، يقولون ،ون أهل التناسخسمَّ مكان، وهؤَلء يُ 

ي هو فيه، وهذا يف ذل من مكان آلخر بيكون أحسن من الينتقه لن ميوت، ألن ؛يسهل عليهم القتل
 ؟ذهبواين أسأل هذا الشخص عن أبيه وجده يف حقيقته جنون، يُ  ،حقيقته جنون

 :...طالب
 فيه؟ ماذا نعم،

 :...طالب
 بعث األمة والقومية من جديد وإحياؤها من جديد بعث معنوي ما هو، ما له عَلقة ،َل َل َل، البعث

 .هبذا
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 :...طالب
 .األمة كأَنا ميتة فبعثوها سياسي معناه أنحزب ما هو من هذا النوع،  ،َل َل 

 :...طالب
 ابلقومية.

 :...طالب
لدهر، ولكن إذا هم منهم، شرع هللا. وهللا املستعان. يف الشعراء كثي يف الشعراء يف الشعر كثي سبِّ ا

 جاء ممن يقتدى به وكذا فاملراد به جمرد اإلخبار، ولذلك يقول:
 وطب نفًسا إذا حكم القضاء            دع األَيم تفعل ما تشاء 

فمثل هذا َل يظن به أنه يسبِّ الدهر  ،-جل وعَل-يعِن القضاء والقدر من هللا  ،أو ِبا حكم القضاء
 .-وعَل جل-السبِّ الذي مفاده هو سبِّ هلل 

يقول: يف الصحيح عن أِب هريرة، واْلديث يف الصحيحي، وهذه كلمة معروفة عند أهل العلم: يف  
الصحيح، واملراد به جنس الصحيح، فيشمل الصحيحي، وأحياًَن يقال يف الصحيح يعِن يف اْلديث 

 .الصحيح وَل يكن يف واحد من الصحيحي
 «قال هللا تعاَل: يؤذيِن ابن آدم»قال:  - عليه وسلمصلى هللا-يف الصحيح عن أِب هريرة عن النب  

آدم أبو البشر، وابن آدم كل من انتسب إليه، من ذريته  ،ابن آدم «يسب الدهر»يؤذيِن ابن آدم، 
، وأَن الدهر، ذهب ابن «يسبِّ الدهر وأَن الدهر»إَل يوم القيامة، كل واحد منهم يقال له: ابن آدم، 

 .فأثبت الدهر من أُساء هللا اْلسىن ،«وأَن الدهر»اء هللا تعاَل، لقوله: حزم إَل أن الدهر من أُس
جل  -فيكون هللا ،الدهر هو الليل والنهار، كأنه يقول: وأَن الدهر أقلب الدهر «أقلب الليل والنهار» 

عبارة عن الليل  ،، الدهر هو عبارة عن الليل والنهاريصلح وهذا َل ،عنده مقل ِّب ومقلَّب -وعَل
معناه أَن الزمان الذي يكون فيه الليل والنهار وأَن أقلب هذا الزمان فأَن الدهر  :النهار فإذا قالو 

 .وهذا الدهر كيف شاء أقلبه كيف شاء
 :...طالب
 ُسعته؟
 :...طالب

 يعِن عند ابن حزم، هل أتى على لسانه حي من هللا؟ 
 :...طالب
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 أَن أسألك إلزاًما َلبن حزم.  ،َل
 :...طالب
 ما جاء فيه كلمة الدهر يلزمه. كيف تنطق ابلنصب؟ الدهَر؟  وكل

 :...طالب
حسب ما يرد عليه من العوامل، إن دخل عليه َنصب فهو منصوب، وإن جترد من العوامل فهو 

مرفوع يرجع إَل األصل، َل ما له عَلقة. أو تقصد نصب اَلاء الدَهر؟ أَن الدهُر مرفوع هنا يصلح أن 
 هذا هو؟  فقطأم ء هللا؟ كَلم له بقية توضحه من أُسا ايكون اُسً 

 :...طالب
يف حديث قدسي،  -جل وعَل-واملتكلم هو هللا  ،وأَن الدهرُ  ،لو رويناه ابلضم :لك أصبح نعم، يقول

يعِن من ابب املبالغة يف إثبات ما أثبته هللا لنفسه، نثبته اُسًا من أُساء هللا؛ ألنه أثبته لنفسه يف هذا 
ي، وهذا من ابب املبالغة يف إثبات ما أثبته هللا يكون اُسًا من أُسائه على ما يليق جبَلله اْلديث القدس

اْلديث ُمفسَّر، الدهر الذي حتدث عنه  ،ألن اْلديث مفسَّر ؛على هذا القول، وإن كان غي معترب
أَل يعنون  ،يلالدهر أَل يعنون بذلك األَيم والليا -سبحانه وتعاَل-أهل اْلاهلية ومن جاء بعدهم من 

، -جل وعَل-فيستحيل أن يكون املراد ابلدهر هو هللا  ،بذلك الزمان؟ نعم هو يقلب الليل والنهار
يف يُتصَورِّ لكن ك ،«ذكاة اْلني  ذكاُة أمه»يعِن مثل اختَلف املعىن ابختَلف اإلعراب يف حديث: 

الرواية غي صحيحة أوًَل،  « أمهذكاُة اْلني ذكاةَ »؟ ما ميكن؛ ألنه يف حديث" النصب يف هذا املوضع
لكن لو صحت وصححها من رأى القول ِبا ينشأ عنها، قالوا: منصوب على نزع اخلافض، ذكاة 

فَل بد أن يذكى اْلني مثل ما تذكى  ،فإذا نزع اخلافض صار ذكاة اْلني ذكاَة أمه ،اْلني كذكاة أمه
تنصب على نزع اخلافض: وأَن كالدهر؟ ممكن؟ وهذا معروف عند اْلنفية، لكن اآلن هل ميكن أن  ،أمه

 ما ميكن.
 :...طالب

، واملهل ك يف اْلقيقة هو هللا ما يقع يف الزمان من اإلهَلك َلمما يقصدون اَلسم هلل، هم يقصدون  ،َل
أم ، اآلن لو َييت شخص بسيارته ويدهس آخر، أنت تشتم السيارة إذا شتمت -سبحانه وتعاَل-

لليل والنهار ما َلا أدىن تصرُّف بذاَتا، فأنت تشتم املتصر ِّف، تعاَل هللا عما تشتم قائد السيارة؟ ا
يعِن ِبا فيهما من رخاء وشدة، من رخاء  «وأَن الدهُر أقلب الليل والنهار»يقولون، ولذلك قال: 
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وشدة، فإذا سببت الدهر بسبب هذه الشدة فأنت تسبُّ الفاعل َلذه الشدة املوقع َلذه الشدة يف 
 يقول؟ ماذاالظرف، هذا 

 :...طالب
هذه قاعدة عند أهل صحِّ َل يُتكلَّف اعتباره والذي َل ي ،، وَل صحت به رواية أصَلً ءَل هنا ما جتي
 احبث عن اْلل.فما ثبت، إن ثبت أم مث جتيب عنه، الكَلم هل ثبت  ائً تفرتض شيأن العلم، ما هو 

 :...طالب
]آل {ُم نَُداو هُلَا َبنْيَ النااس  }َوت ْلَك اأَلايا ، «والنهار أقلب الليل»، «أقلب الليل والنهار»يبينها 
نداوَلا بي الناس، يوم يتضرر هذا، ويوم ينتفع هذا، ويوم يتضرر هذا البلد أو هذا ، [140عمران:

تُ ْؤيت  }. ومعروف [140]آل عمران:{ُم نَُداو هُلَا َبنْيَ النااس  }َوت ْلَك اأَلايا املكان، أقلب الليل والنهار، 
 .[26]آل عمران:{ز ُع اْلُمْلَك مم اْن َتَشاءُ اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء َوتَ نْ 

 :...طالب
 فيه؟ماذا  ،ه الدهر ِبعناه الشرعي تقليب الليل والنهارنِبعىن أنه َيرب عن هللا أب

 :...طالب
عم، الدهر ما دام والدهر جامد َل يتفاوت، جامد َل يتفاوت، ن :نعم، أُساء هللا كلها حسىن، يقولون

جامًدا َل يتفاوت، وليس فيه أحسن وَل حسن وَل أسوأ، واألصل فيه أنه متصرَّفر فيه َل ُمتصر ِّف، 
يف  «قال هللا تعاَل»من الذي يقلب الليل والنهار؟ هللا؛ ألنه يقول:  «أقلب الليل والنهار»ولذا يقول: 

َل تسبوا الدهر فإن هللا هو »، «هو الدهرَل تسبوا الدهر فإن هللا »اْلديث القدسي. ويف رواية: 
ِبعىن ما سبق أتويله ِبا تقدم من أَنم يسبون الدهر يسبون الزمان يسبون الليايل واألَيم ِبا  «الدهر

ينصرف على موق ع هذه الشدائد، وما وقع يف هذه  قول ِبا وقع فيها، والسبب والسبوقع فيها، أ
 يقول؟ ماذااألَيم مما يكرهونه. 

 ...:طالب
 الليل والنهار؟ من آَيت هللا.

 :...طالب
َل ليس من أُساء هللا، ما يقوله من يتصور ما يتكلم به، واْلديث يشرح بعضه بعًضا، أقلب الليل، 

 نعم.
 ؟ ماذا 
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 :...طالب
 ين؟أ

 :...طالب
ما نبحث يف سند اْلديث، ُسعنا وسلمنا وانتهينا، وقد أحسن من انتهى إَل  ،اْلديث يف الصحيحي

 ،ما ُسع، قد أحسن، لكن كوَنم قالوا أو َلم أتباع يقولون وينشرون ما عندَن إَل النص الذي أمامنا
وعندَن فهمنا للحقيقة على وجهها من النصوص الشرعية أن الدهر َل يستطيع أن يصنع شيًئا َل ُييي 

لقوله: أَن أقلب الليل  -جل وعَل -يزيد يف الربد، فاملتصرف هو هللاوَل  ،وَل يزيد يف اْلر ،وَل مييت
 ويداول هذه األَيم بي الناس، يوم شدة ويوم رخاء. ،والنهار

 : فيه مسائل: -رمحه هللا-قال 
الدهر، وعرفنا أن سبِّ الدهر َل جيدي شيًئا، شخص  األوَل: النهي عن سبِّ  الدهر، النهي عن سب

، بعصاهعصاه أخذها جيلدها ميشي أعمى وبيده عصا، فمرِّ بسيارة وما حس هبا، اصطدم هبا، فأخذ 
؟ الذي أوقفها يف امه هبا؟ الذي أوقفها يف الطريقَل؟ من الذي تسبب يف اصطدأم هل هذا من العقل 

جماد وقف يف هذا، يقول: فيه مسائل: األوَل: فالطريق، هذا الذي يستحق العقوبة، أما السيارة 
ع وَل ضر، وإمنا املتصرف فصرف َل يف نملا ذكر من أن الدهر ليس بيده أي ت ،النهي عن سبِّ  الدهر
، فمن سبَّ الدهر سبِّ من أجل شدة  وقعت فيه فهو ساب  ملن -جل وعَل-والنافع الضار هو هللا 

 .-سبحانه وتعاَل-أوجد هذه الشدة، وهو هللا 
 َوَرُسوَلُه َلَعنَ ُهُم }إ نا الاذ يَن يُ ْؤُذوَن اَّللاَ : -جل وعَل-الثاين: تسميته أذًى هلل، وثبت األذى هلل، يف قوله 

َرة  اَّللاُ  نْ َيا َواآلخ   .-جل وعَل-وهو مؤذ  هلل، تسميته أذًى هلل  [57{]األحزاب: يف  الدُّ
جل -؛ ألن من َل يتأمل أثبت الدهر اُسًا من أُساء هللا «فإن هللا هو الدهر»الثالثة: التأمل يف قوله:  

تسمى ابلدهر؛ ألن  -جل وعَل-لواقع، وأن هللا ، وإذا أتملت وعرفت حقيقة اْلال عرفت ا-وعَل
 .الدهر يعِن يف اخلرب نسب الدهر لنفسه؛ ألنه هو املتصرف فيه واملوقع فيه ما ينفع وما يضر

 ..الرابعة:. 
 :...طالب

 ؟نعم
 فيه؟ ماذا 

 :...طالب
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 ،بون الدهرالذي يظهر أَنا مشاكلة مشاكلة، يس «يسبُّ الدهر، وأَن الدهر»َل، ما هو جماز. يقول: 
واملشاكلة أسلوب معروف يف علم  ،«وأَن الدهر»ومن ابب املشاكلة والتنزُّل يف األسلوب قال: 

ثْ ُلَها}َوَجزَاءُ : -جل وعَل-البديع، يف علم البديع، كما قال  سيئة سيئة  [40{]الشورى: َسيِّ َئٍة َسيِّ َئة  م 
ألَنا معاقبة للجاين، فهي حسنة وقال  ؛يئةوالثانية حسنة ليست بس ،ألَنا جناية ؛مثلها، األوَل سيئة

 الشاعر:
 قلت اطبخوا يل جبة وقميص     قالوا اقرتح شيًئا جند لك طبخه

اطبخوا يل جبًة وقميًصا، هذا مشاكلة، ومن املشاكلة واجملانسة يف التعبي قول عمر يف صَلة الرتاويح: 
ية، إًذا ما تكون؟ هذه من ابب املشاكلة  نعمت البدعة، هي يف حقيقتها ليست ببدعة َل لغوية وَل شرع

 ،ابتدعت َي عمر، فقال: نعمت البدعة، وهم يذكرون يف املشاكلة حقيقة أو تقديًرا قال: كأن قائَلً 
 إنك ابتدعت، لكن تقديًرا كأن قائًَل  :فعلت كذا وهو ما قال، مثل ما قال أحد :يقول يعِن كأن قائًَل 

 ر، فقال: نعمت البدعة.أو خشية أن يقول قائل ابتدعت َي عم
ولو َل يقصد هذا  -جل وعَل-الرابعة: أنه قد يكون ساابًّ ولو َل يقصده بقلبه، أنه قد يكون ساابًّ هلل 

وإمنا هو يوجهه لليل والنهار، والليل والنهار بيد هللا يقلبها كيف  ،-جل وعَل-السبِّ أنه موجهر هلل 
ؤَلء أو هذا يف رغد  من العيش، ويف مدة يسية ينقلب هذا شاء، واألَيم يداوَلا هللا بي الناس، جتد ه

إَل بؤس وشدة، وهو ِبا كسبت يداه، إن هللا َل يظلم مثقال ذرة، هللا َل يغي ما بقوم حىت يغيوا ما 
أبنفسهم، حىت يغيوا ما أبنفسهم، يف اْلليس الصاحل للمعاىف بن عمران النهرواين نقل بسند  صحيح 

أن قوًما من زَيدة الرتف عندهم استنجوا ابخلبز، فما لبثوا إَل يسيًا حىت أكلوا عن اْلسن البصري 
هو  -جل وعَل-هللا  ،مث انقلبت إَل بؤس وشقاء ،العذ رة، هذا الذي استنجى ابخلرب أَيمه يف الرغد

ْيد يُكْم }فَب َما َكَسَبْت أَ وهو املوقع َلذه الشدائد بعد الرخاء، لكن هم السبب  ،املقلب َلذه األمور
 .[30]الشورى:َويَ ْعُفوا َعْن َكث رٍي{

 :...طالب
 يسب السماء ملاذا؟ 

 :...طالب
 ؟ هل هو بسبب تصرف هللا فيها وما وقع فيها؟ ماذامن أجل 

 :...طالب
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،  ئَي شيخ بعض الناس خلقه سي يربط اْلزام وانكشف شيء من عورته  شخصألدىن شيء يسبِّ
 خلق يضره، نسأل هللا العافية.فلعن اْلج، بعض الناس عنده سوء 

 :...طالب
 رضوان؟  تسأل. أاب أن ما ودي

 :...طالب
 يقول؟ماذا 

 :...طالب
 تقول أنت؟  ماذاوأنت 
 :...طالب

 فهمت؟ أعطِن إَيه. ماذاُسعت من املشايخ؟ أنت حضرت عند كل املشايخ.  ماذا
 :...طالب

 قال الشيخ؟  ماذاأنت حضرت التوحيد عند ابن جربين؟ 
 :...بطال

 أدري أدري.
 : قول اليوم األسود وغريه هذه كثرية عند الناس، األسبوع األسود، السنة السوداء، أيلول األسود.طالب

 يوم عصيب، إذا كان جمرد اإلخبار عما وقع فيها فقد وافق فيه هذا الشيء. 
 مساحة الشيخ؟ اطالب: مَت يكون سب  

فهو يسب املوقع، إن كان َيرب أن هذا اليوم وقع فيه   ألنه وقع فيه هذا األمر ؛سبِّ كأن يسب الدهر
 ما عليه شيء.فكذا 

 :...طالب
 .كتب يف األُساء اْلسىن كثية  توجد
 :...طالب

 ه للشيخ ابن ابز وذكر فيه ما ثبت عنده فيها، يف فتاوى الشيخ.جِّ وُ  سؤاًَل  رأيتأَن 
 :...طالب

 ؟ماذا
 :...طالب
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 الدنيا، ورسوله ذم الدنيا.ذم  -جل وعَل-َل، ذم الدنيا، هللا 
 :...طالب

 هي؟ ما
 :...طالب

َل، هي ُتسب أو ُتذم بقدر أتثيها على اآلخرة، أما من استعملها فيما يتوصل به إَل مرضاة هللا وجناته 
 فهي مزرعة، مزرعة على حسب ما تضع فيها.

 :...طالب
يقع فيه حر شديد، ويقع فيه برد  نفسه، الريح فرع مما يقع يف الدهر، فرع مما يقع يف الدهر، الدهر

 شديد، ويقع فيه حروب، ويقع فيه أشياء، من فروعها الريح اليت قد تؤذي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 812 

 
 
 

 شرح كتاب التوحيد
 

 معايل الشيخ الدكتور
 عبد الكرمي بن عبد هللا اخلضي

 عضو هيئة كبار العلماء
 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           
 

  المكان: 1439-2-25 تاريخ المحاضرة:
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 السَلم عليكم ورمحة هللا وبركاته 

حيم، احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد، وعلى بسم هللا الرمحن الر 
 .آله وصحبه أمجعني، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستعمني برمحتك اي أرحم الرامحني

 ي بقاضي القضاة وحنوه."ابب التسمِّ : -رمحه هللا تعاىل-قال اإلمام اجملدد  
ُ َعَلْيه  َوَسلامَ  -عن النيب  -ي هللا عنهرض-يف الصحيح عن أيب هريرة  إنا أخنع اسم عند »قال:  -َصلاى اَّللا

أغيظ رجل »، قال سفيان: مثُل شاهان شاه. ويف رواية: «هللا رجل  تسماى مل ك األمالك، ال مالك إال هللا
 قوله: أخنع، يعين: أوضع. فيه مسائل: . «على هللا يوم القيامة وأخبثه

  .نهي عن التسمي مبلك األمالكاألوىل: ال
 الثانية: أن ما يف معناه مثله كما قال سفيان. 

 .الثالثة: التفطن للتغليظ يف هذا وحنوه مع القطع أبن القلب مل يقصد معناه
 ".-سبحانه وتعاىل-الرابعة: التفطن أن هذا إلجالل هللا  

له نبينا حممد وعلى آله وأصحابه اْلمد هلل رب العاملي، وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسو 
 ،أَجعي، أما بعد

: ابب التسمي بقاضي القضاة وحنوه. التسمي بقاضي القضاة -رمحة هللا عليه-فيقول اإلمام اجملدد  
وحنوه، هذا اللفظ َل يرد يف اْلديث، إمنا الوارد ملك األمَلك، َل مالك إَل هللا، ويف كَلم سفيان قياس 

ى مع الرضا ي أو املسمَّ ثل شاهان شاه، وقيس عليه أشياء تدل على أن املتسمِّ أو ترَجة ابلفارسية م
واْلكم كله هلل، فاْلكام الذي ُيكم عليهم  ،قاضي القضاة يعِن اْلاكم على اْلكام ،هبذه األمور

؛ -جل وعَل-فما يدل على التفرد هذا هلل  ،، وملك األمَلك مثله-جل وعَل-وُيكم بينهم هو هللا 
وتفيد العموم، والذي وضع نفسه على هؤَلء أو ُوضع له  ، القضاة واألمَلك كلها جنسيةألن ال يف

ًما وسيًدا وحاكًما على هؤَلء كلهم َل مالك  ،-جل وعَل-وهذا َل يكون إَل هلل  ،ورضي به كان مقدَّ
كثي يف   ومع األسف أنه ُسُ ِّي به ،يف الصحيح، التسمي بقاضي القضاة ،إَل هللا، كما جاء يف اْلديث

والذي يغلب على الظن املراد بقاضيهم رئيسهم كبيهم، إذا  ،اتريخ املسلمي من ُسُ ِّي بقاضي القضاة
 .إشكال هما فيفرئيس القضاة  :قيل

يف مصر، يف  ،أما، والكَلم على العموم؛ ألن ال جنسية، فلو حصل التقييد انتفى اْلنس، يف قطر
َلبتعاد عن هذه األمور اليت تزيد اإلنسان عجًبا وفخًرا إشكال، مع أن ا همذهب، يف كذا، ما في
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وتدخل يف نفسه من الرَيء ما َل يستطاع دفعه أحياًَن هذا خَلف ما طُلب من املسلم من التواضع 
أَن أدركت علماء َل يرضى أن يقال له: شيخ، الشيخ فَلن ما يرضى،  .واَلستكانة وهضم النفس

ا هذه و رجنا ابملخالطة؛ ألنه جاءَن من إخواننا الوافدين من استمرؤ يقول: أَن فَلن، ما يرضون، واستد
املسألة سهلة، مسألة شيخ وما شيخ هذه أمرها هي عندهم، مث جاءت  تاألمور ومشوا عليها، فصار 

َل سيما وأن بعض من ُيملها نياَتم مدخولة، وإذا دخلت  ،هذه الشهادات فزادت الناس عجًبا وكربًا
دخل فيه عاَل من علماء األقطار، والذي معه  ايسوء العمل، وأَن حضرت جملسً  النية ساء العمل،

وَل يفوقه إَل فَلن، يف هذا العلم، ماذا قال؟ قال:  ،يعر ِّف به: هذا العَلمة فَلن، املتخصص يف كذا
 .معناه؟ مصيبة مصيبة إذا دخل القلب والنية ودخل العجب وحب الظهور مافَلن َل يعرف اْلديث، 

يف الفوائد: إذا حدثتك نفسك ابإلخَلص، فاعمد إَل حب املدح والثناء  -رمحه هللا-ل ابن القيم يقو  
فاذحبه بسكي علمك أنه َل أحد ينفع مدحه وَل يضر ذمه إَل هللا، وجاء حبديث األعراِب الذي قال 

ذاك  ،«هللاذاك »وذمِّي شي، قال:  ،: أعطِن َي حممد، فإن مدحي زين-صلى هللا عليه وسلم-للنب 
نعم ثناء الناس على على العبد من عبيد هللا يدل على فويضر ذمه، أما البشر  ،هللا الذي ينفع مدحه

 .وله أثر، لكن َل ينبغي أن يلتفت إليه ،أنه له قبول يف األرض
وَل نعرف مثل هذه األلفاظ، وبعضهم إذا   ،املقصود أننا قبل ُسنيَّات قليلة َل نعرف مثل هذه األمور

ي ما عنده، ذي عنده والذألن الشيخ يطلق على ال ؛الشيخ، ما يرضى :لشهادة وتقول له ان حامًَل ك
من هذا ما ا ئً أو شي اأو برفسيورً  ايتميز، وإذا كان عنده ما هو أرفع من الشهادة صار أستاذً  يريد أن

ل فيها َدَخل. حىت ما يكفيه، كل هذا مما يدل على أن النيات فيها َدخَ  ،الدكتور :يرضى أن تقول له
 مننب اجبفجلس على املنصة  ،وهذا شيء حمزن جدًّا ،شخًصا ُقد ِّم إللقاء حماضرة نوصل األمر بنا أ

يقد ِّم، فإذا به حمضر ترَجة له فيها نوع تفصيل، ومن حتت املنصة يسلمها للمقد ِّم، فقرأها املقد ِّم مث 
 ا املدح! نسأل هللا العافية، التفت إليه: ساحمك هللا َي أخي، أَن َل أرضى ِبثل هذ

شيخ، فَلن أو  :وهللا إين أدركت مشايخ علماء َل يرضى أن تقول له ؟يعِن إَل أي حد وصل بنا األمر
يعِن ابلكنية، مث استدرجنا إَل أن وصلنا إَل هذا اْلد، وهذا مما يبعث الرَيء والعجب  ،أبو فَلن

أبو بكر وعمر  :ا من الصدر األول الذي يقال فيهدعن ،ن األمة يف عصورهاإ :والكرب. قد يقول قائل
الشيخ فَلن وَل اإلمام فَلن وَل، أبُسائهم، الصحابة، كبارهم وصغارهم،  :ما يقال ،وعثمان وعلي

نصي الدين،  والتابعون كذلك، ملا انتهت القرون املفضلة بدأت األلقاب: اتج الدين، علم الدين،
  .ذه األلقاب موجودة، وشيخ اإلسَلم، من ألف سنة وهموجود، بكثرة وقدمي
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 :...طالب
 إُساعيل اَلروي صاحب منازل السائرين. ،اَلروي
 :...طالب

لكن هللا املستعان.  يعِن إذا قيل شيخ اإلسَلم فإضافة الشيخ إَل اإلسَلم  ...؟ قيل يف وجهه ويفنعم
خباَيه كلها عند هذا تدل على أن اإلسَلم كله حبذافيه يف حوزته، وأن اإلسَلم كشف خفاَيه و 

وتداوَلا الناس، وأُل ِّف  ،الشخص، لكن هل يرضى أو َل يرضى؟ أطلقت على شيخ اإلسَلم ابن تيمية
مؤلفات أبن من أطلق شيخ اإلسَلم على ابن تيمية فهو كافر، يعِن من املناوئي لدعوة الشيخ، هو 

لِّف ابن َنصر الدين الرد الوافر على وذبه عن اإلسَلم، مث أ ،ُسُ ِّي شيخ اإلسَلم لدفاعه عن اإلسَلم
برد  يف من زعم على من زعم أن من قال ابن تيمية شيخ اإلسَلم كافر، ورد عليهم ابن َنصر الدين 

 .-رمحه هللا-غاية اْلودة 
هذا الذي يقال له: قاضي القضاة ويرضى أو ملك األمَلك وهذا أشد؛ ألن قاضي القضاة حتتمل أنه  

يعِن أمره، كل طائفة َلا رئيس يرجعون إليه فيما يشكل عليهم، فهو  ،سهلرئيسهم رئيس القضاة 
 رئيسهم من هذه اْليثية وإذا كان املراد بقاضي القضاة هذا املعىن فاألمر فيه أخف. 

 :...طالب
و اَلسم العريف َلذا، هذا أمر وه ،وهللا يتجاوز فيه، إذا كان هذا القصد، وهذا املشهور وهو املتداول

 . لسه
 :...طالب
 ما َيالف؟  :سأل األخ وقلتي أَليف مانع؟  قلنا: إنهحنن 

 :...طالب
 ي قبله واحد سأل قبل.ذال ، إمناَل ما هو بذا

 :...طالب
يف  قال:نت وإَل سأل أتستعجل  ،ما ُسعت اْلواب؟ لكنك تستعجل َي أاب رضوان ،ف اْلوابأنت ش

ة، اليت تشمل َجيع من اتصف هبذا الوصف، عصر وَل يف مصر وَل يف شيء، الكَلم على ال اْلنسي
 إي.

يف الصحيح، هذا اصطَلح عند أهل العلم، إما أن يراد اْلديث الصحيح أو الصحيح املتفق على 
ُ  -عن النب  -رضي هللا عنه-صحته كالبخاري ومسلم، ويشمل الصحيحي، عن أِب هريرة  َصلَّى اَّللَّ
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، أخنع: «عند هللا رجلر تسمَّى مل ك األمَلك، َل مالك إَل هللا إنَّ أخنع اسم»قال:  -َعَلْيه  َوَسلَّمَ 
أوضع وأحقر، عند هللا، يعِن إن تعاظم يف نفسه، أو تعاظم بي قومه وعشيته هبذا اَلسم فهو عند هللا 

}ُسْبَحاَن يف أشرف املواقف ُسُ ِّي بعبد هللا،  -عليه الصَلة والسَلم-أخنع وأحقر وأذل وأوضع، النب 
العبودية والتذلل واخلضوع  [19]اْلن:}َوأَناُه َلماا قَاَم َعْبُد اَّللا  َيْدُعوُه{ [،1]اإلسراء:ذ ي َأْسَرى ب َعْبد ه {الا 

إن » .يف أعز وأشرف املواقف -جل وعَل-هذا أشرف األُساء، وُسِّاه به  -جل وعَل-واخلشوع هلل 
ملك األمَلك، َل مالك »ُسُ ِّي به فقب له،  يعِن تسمى ُسى نفسه، أو «أخنع اسم عند هللا رجل تسمى

، بدليل أن هؤَلء امللوك مهما -جل وعَل-ملك األمَلك َل مالك إَل هللا، امل لك اْلقيقي هلل  «إَل هللا
}تُ ْؤيت  اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء عظم شأَنم، وكثُر أتباعهم، واتسعت رقاع بلداَنم، يف ْلظة ينزع امللك منه، 

، ويف بَلد األندلس حصل للملوك من الذل ما َل ُيصل [26]آل عمران:ْلَك مم اْن َتَشاُء{َوتَ ْنز ُع اْلمُ 
  .وهللا أعلم، يف قصيدة أِب البقاء الرندي وهو يرثي األندلس ،نظيه يف التاريخ

 عبدانوهم واليوم هم يف بَلد الكفر         هُم ملوكر يف أسرَتم بينا
، امللك ملك اعند من؟ عند النصارى، وكانوا ملوكً  استخدمون عبيدً يف دَير يف بيوت الكفر عبدان، ي

الدنيا إذا َل يستخدم ويسخَّر خلدمة الدين وأهل الدين ويعرف اإلنسان قدر نفسه فيه ويتواضع هلل، 
 }احْلَْمُد َّلل ا  يف الفاحتة يقول:  -جل وعَل-َل مالك إَل هللا، هللا  .هذا مآله إَل زوال، مآله إَل الزوال

يم { [2]الفاحتة:َربِّ  اْلَعاَلم نَي{  . [3]الفاحتة:}الرامْحَن  الراح 
ملك، والفرق بينهما أن مالك أعم من  {ك  ل  }مَ والقراءة األخرى:  ،[4]الفاحتة:}َمال ك  يَ ْوم  الدِّ ين {

، املالك، امطلقً  املك من وجه وأخص من وجه، فاملالك ميلك يف األمور اخلاصة، ويتصرف تصرفً 
امللك يف األمور العامة لكن تصرفه يف األمور اخلاصة َل ميلكها إَل ابلظلم، يعِن هل يستطيع ملك و 

من داره ويبيعها بدون سبب؟ َل، فهو ملك َل مالك، واملالك يتصرف فيما  من امللوك أن َيرج فَلَنً 
  حتت يده، وليس ِبلك، فلما ثبتت القراءاتن ثبت له الوصفان، مالك وملك.

 ..:.طالب
َل ميلكها إَل هللا، ما جيوز، َل ميلكها إَل هللا، َل مالك إَل هللا، واْلصر هنا يراد به امللك اْلقيقي، 
الذي يكون له فيه التصرف املطلق، َل امللك اإلضايف َل امللك اإلضايف، امللك اإلضايف قد ميلك 

، -جل وعَل-وليس حبقيقي، وامللك حقيقته هلل  ااإلنسان الدارهم والدَنني، ويكون ملكه َلا إضافيًّ 
ْن َمال  اَّللا  الاذ ي آاَتُكْم{إن امللك إَل هللا،  فاملال هلل، ملك هذه األموال كلها هلل  [33]النور:}َوآتُوُهْم م 
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، وما ميلكه الناس مما يف أيديهم إمنا هم مؤمتنون عليه، وإذا أعطوا من هذا املال فاملعطي -جل وعَل-
 قة هو هللا، وإذا منعوا فاملانع حقيقة هو هللا.حقي

قال سفيان: مثُل شاهان شاه. شاه مفرد، وشاهان َجع، وطريقة األعاجم يف اإلضافة أَنم يقدمون 
املضاف إليه على املضاف، هذا شاهان شاه ملك امللوك عندهم، وقاضي القضاة ترَجته عندهم: ها َي 

تقول قاضي القضاة يف ما تعرف؟ ما أنت أ ماذاند العجم؟ ترَجته ع ماأبو رضوان؟ قاضي القضاة 
 ؟...أم اليمن كأنك أتهل نفسك 

 :...طالب
 .ضي القضاة ترَجتها: موبذان موبذيقولون قا

 :...طالب
 ؟ملاذااكتبها! اكتبها! كتبت؟ 

 :...طالب
 علمه علمه. 

 :...طالب
 ؟ماذا

 :...طالب
 بعد الدرس. نعم 

لكن هم  ،طريقة العرب موبذ موابن شاه شاهانعلى املضاف إليه  األصل إذا قدمنا املضاف على
وموبذان موبذ، من  ،يقدمون املضاف إليه على املضاف، يقدمون هذا على هذا فيقولون: شاهان شاه

 ابب تقدمي املضاف إليه على املضاف، هذه طريقة األعاجم. 
ن تسمى ملك األمَلك، َل مالك إَل هللا، يعِن م «أغيظ رجل على هللا يوم القيامة وأخبثه»ويف رواية : 

وأغيظ وأخنع تعِن أحقر وأوضع، وأذل، وإن رأى يف نفسه أنه عظيم أو ُمعظَّم وأصيب ابلعجب 
واخليَلء بسبب ذلك، اآلن الشخص إذا رأى يف نفسه ما ليس فيها، وأصابه الكرب والزهو يف نفسه، 

متشبع ِبا َل يعط، واملتشبع ِبا َل يعط كَلبس ثوِب من له بصر وبصية من الناس ما َيفى عليه أن هذا 
زور، كَلبس ثوِب زور، والناس عندهم عقول متيز ما يف حقيقة األمر، وما هو زيف، فتجد اإلنسان 
يدخل و ِبَلبس فاخرة أو بسيارة فاخرة أو بقصر فاخر، مث إذا جلست معه دقائق عرفت حقيقته، 

وَل يُتع ب هذا، لكن إذا   ،عرفته بقدر نفسه، وحبقيقته، َل يتعبوالذي يريح اإلنسان وضمي اإلنسان م
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أو يف حال، َل ينزل  ،أو يف مكان ،مث بعد ذلك اكُتشف يف موقف ،كان من أهل الدعاوى العريضة
بقدر ما يرفع نفسه ويطلع يكون قدر سقوطه، فَل،  ،ويصي يف موضعه ،درجة واحدة عند الناس

 يقول: 
 تواضـــــع تكـــــن كـــــالنجم َلح
 لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظر  

 
 

علــــى صــــفحات املــــاء وهــــو  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع    رفي

 

وَل تــــــــك كالــــــــدخان يعلــــــــو 
 بنفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

 
 

 إَل طبقات اْلو وهو وضـيع 
 
 

 ما يقف ِّل هذا؟ 
الكرب والعجب واخليَلء من أمراض القلوب، اليت جاءت النصوص بذمها، واخلشوع واخلشية والتواضع 

هذا وذاك، وعجب فاحذره، يقول  وصف عباد الرمحن، الذين ميشون على األرض هوًَن، وفرقر بي
 :-رمحه هللا-الناظم 

 والعجب فاحذره إن العجب جمرتفر 
 
 

 أعمال صاحبه يف سيله العرم 
 
 

وإن كانت هذه من األمور الصعبة على النفوس، وإذا  ،يف سيله العرم، فعلى اإلنسان أن ُيرص
، ولذا مما يوصى به استحكمت يف القلوب صُعب عَلجها، صُعب عَلجها ،استحكمت يف القلوب

طالب العلم أن يدمي النظر يف كتاب هللا، وأن يقرأه على الوجه املأمور به ففيه العَلج، مث يقرأ يف كتب 
العلماء الراسخي احملققي يف هذا الباب، كابن القيم وابن رجب، وغيمها ممن له عناية أبمراض القلوب 

 وعَلجها.
 :...طالب
 ؟ماذانعم. 
 :...طالب
 : الغيظ أشد من الغضب، أشد.قالوا

 :...طالب
 نعم. 

 :...طالب
 .: النهي عن التسمي ِبلك األمَلك-رمحه هللا-ويف املسائل: يقول الشيخ 

 تسأل؟ جعلكي ذقاضي قضاة القطر اليماين؟ هذا العن الشوكاين  أَل يقولوارضوان  أاب
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 :...طالب
 . الشوكاين معروف، إمام.نعم 

 :...طالب
 ؟ماذا

 :...طالب
هو جمتهد َل ينتسب إَل أي مذهب. ابن خزمية هذا، هذا ابن خزمية، قالوه  ،هو جمتهد على كل حال

 يف ابن خزمية، إمام األئمة. 
 : فيه مسائل: -رمحه هللا تعاَل-يقول 
، والعلة أنه َل مالك إَل هللا :األوَل  .النهي عن التسمي ِبلك األمَلك، وفيه النصِّ

مثله، أن ما يف معناه مثله، مثل قاضي القضاة، ومثل شاهان شاه، ومثل ترَجة  الثانية: أن ما يف معناه 
 .قاضي القضاة ِبن قالوا: موبذان موبذ مثل ما قلنا، وشاهان شاه مثل ما قال سفيان بن عيينة

التفطن للتغليظ يف هذا وحنوه، التفطن للتغليظ يف هذا وحنوه، مع القطع أبن  :من املسائل الثالثة 
وترجم له يف هذا الكتاب الذي اَلدف  ،تفطن َلذا -رمحة هللا عليه-َل يقصد معناه، الشيخ القلب 

منه ختليص التوحيد، وتنقيته، وحتقيقه، وتصفيته، من شوائب الشرك والبدع، قد يقول قائل: ما عَلقة 
إَل هللا،  مثل هذه األلفاظ بكتاب التوحيد أو ابلتوحيد؟ ملك األمَلك، السبب يف منعه أنه َل مالك

فالتسمي به منازعة هلل، ومشاركة هلل، وهذه حقيقة الشرك، بغض النظر هل يصل إَل أكرب أو أصغر أو  
، وَل يقصد منه ما من أجله ترجم الشيخ هبذه الرتَجة، وأورد هذه اأو يكون اَلدف منه واضحً  ،كذا

لب َل يقصد معناه؛ ألن من النصوص، ولذلك قال: التفطن للتغليظ يف هذا وحنوه، مع القطع أبن الق
 .على ما يهدف إليه ، كل  اهتم لشيء واعتىن به، وصار اَلدف عنده حتقيق هذا األمر، جتده يدور حوله

الشيخ اإلمام اجملد ِّد ملا تقرأ يف كتاب السية خمتصر السية له، أكثر هذه األبواب موجودة يف كتاب  
، ملاذا؟ ألن التوحيد وحتقيق التوحيد هاجس -والسَلمعليه الصَلة -السية مستنبطة من سية النب 

عند الشيخ، شيخ اإلسَلم واهتمامه ابلعقائد وتصفيتها، والرد على املناوئي جتده يبحث يف مسألة 
د ما يهدف إليه الشيخ مرموزًا إليه إبشارة أو ابستطراد، وكل إنسان  جتفقهية مثًَل، مث يف ثناَي اْلواب 

نتاجه، جتد أثر اَلم الذي ُيمله يف نتاجه، الواعظ إذا ألِّف يف التفسي ظهر أثر مهِّه جتد أثره يف إ
الوعظ، املهتم ابلعقائد إذا ألِّف يف التفسي ظهر ذلك يف تفسيه، اللغوي إذا ألِّف يف التفسي ظهر أثر 

ذلك يف تفسيه، ولذلكم جتدون كتب التفاسي مشارب، بعض كتب التفسي تتعلم النحو منها،  
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تفسي أِب حيان مثًَل، بعض كتب التفسي جتد فيها العقائد املوافقة واملخالفة، جتد أصول البدع ك
 . ومسائل اَلبتداع، جتدها فيه مثل الرازي مثَلً 

تقرأ املسائل العقدية لألشاعرة واْلربية يف تفسي الرازي أوضح مما ُكتب يف الكتب املتخصصة، وأكثر  
 أكثر بسطًا منه يف كتب الفقه، كل  رطب مثًَل يف املسائل الفقهية مما هو ، وتقرأ يف تفسي القابسطً 

 .واهتمامه، يظهر أثر هذا اَلهتمام يف اإلنتاج
، الزخمشري اكبيً   اَيتلف اختَلفً  ،اْلافظ ابن كثي نـََفسه يف تفسيه مثل القرطب أو أِب حيان أو؟ َل 

ومن أجل أَل يُهجر  ،صحيح أنه تنبِّه ألمور ،جودةجتد مسائل اَلعتزال مو  ،وهو من أئمة املعتزلة
الكتاب حبث مسائل اَلعتزال بنوع خفاء، بنوع خفاء، مما جعل من أراد الرد عليه يف هذا الباب 

الرازي واضح فيستخرج هذه املسائل كما قال ابملناقيش، ابملناقيش، استخرجوها وردوا عليه، وإَل 
والردود عليه كثية،  ،يل فيها، أما الزخمشري ففيه نوع خفاءويبحث املسائل ابستفاضة، ويط ،مكشوف

يف اْلواشي وغيها، كتب متخصصة يف الرد وكشف اعتزاليات الزخمشري، من أفضل ما ُكتب على 
حاشية َلبن املُنيَّ  هالزخمشري، وفي ىتفسي الزخمشري حاشية الطيب، طُبعت يف ستة عشر جملًدا عل

 .كثية جدًّا  واش  حاشية لإلسكندري، ح هوفي
وهذه الكتب اليت كتب َلا القبول يف مذاهبها اعتىن هبا أهل العلم يف اْلواشي والردود؛ ألن انتشارها  

َيشى منه على املتعلمي، البيضاوي أكثر من مائة وعشرين حاشية عليه، تفسي البيضاوي، على 
 .ااشي وصلت إَل ثَلثي جملدً صغره، يف جملدين هو، وأكثر من مائة وعشرين حاشية، وبعض اْلو 

وكتب الرتاجم مملوءة ِبن لقب هبذه األلقاب؟ ملاذا  ،التفطن للتغليظ يف هذا وحنوه، ملاذا تفطن الشيخ
  .تفطن الشيخ؟ َلهتمامه هبذا الشأن

: الثالثة: يعِن من املسائل، التفطن للتغليظ يف هذا وحنوه؛ ألنه قد يُقرأ هذا الباب -رمحه هللا-يقول  
ن ق ب ل َنس  تُتداول عندهم هذه األلفاظ فيستغرب من كون الشيخ يصل اهتمامه إَل هذا اْلد يف م

َل سيما وأن األلفاظ  ،إنكار هذه األلفاظ، والسبب قد َل يكون القلب يقصد معاين هذه األلفاظ
عَلم،  األُساء واأللقاب إذا تداولتها األلسنة وَلكتها نسيت السبب الذي من أجلها ُسُ ِّي كاأل

شيء من مظاهر اْلُسن، ملاذا؟ ألنه تداولوه  هكاألعَلم، فتجد من ُيسمَّى ابسم ابْلسن مثًَل، وما في
وَلكوه وَل يستحضروا هذا عند التسمية، وقل مثل هذا كرمي ومثل األُساء كلها، قد يكون من أخبل 

يف األصل  َعلَّل وإن كانت يف األصل،، ولذا قالوا: األُساء َل تـَُعلَّل، األُساء َل تُـ االناس يسمونه كرميً 
لبتة، وهذا كثي يف أكَلم َل معىن له، لكن هناك أُساء ُسي هبا َل معاين َلا معللة، ما أحد بيتكلم  
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ما يعطي له أي ابل، فمع الوقت وتداول اَلسم،  ايف املتأخرين، جتده يسمي اُسً  ،ويف البادية ،اْلاهلية
 .ي من أجلهوتلوكه األلسنة يُنسى السبب الذ

ولذا قال الشيخ: مع القطع أبن القلب َل يقصد معناه، مع القطع وإَل قد يوجد من يقصد هذه  
املعاين ويتسمى ِبلك األمَلك َل سيما إذا انقطع اَلسم مث ابتدأه، انقطع اَلسم مدة بي الوَلة 

 .لب أنه َل يقصد معناهوامللوك، مث جتدد، هذا يف الغالب أنه يقصد املعىن، وأما مع التوارث فالغا
 .وسلم اللهم صلِّ   
سبحانه  -جَلل هللا، التفطن أن هذا إلجَلل إل-سبحانه وتعاَل-الرابعة: التفطن أن هذا إلجَلل هللا  

 .لئَل يشاركه أحد يف خصائصه ؛، ومحاية جنابه، وصيانة عظمته-وتعاَل
 .وهللا أعلم 
 أَجعي. وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه 
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 شرح كتاب التوحيد

 معالي الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

 جعفر الطيارمسجد  المكان: هـ3/03/1439 تاريخ المحاضرة:

 



 823 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
هللا الــرحمن الــرحيم، الحمــد هلل رب العــالمين، وصــلى هللا وســلم وبــارك علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه بســم 

 أجمعين.
 اللهم غفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. 

 .باب احترام أسماء هللا تعالى وتغيير االسم ألجل ذلك: "-رحمه هللا تعالى–قال اإلمام المجدد 
 «كمكم، وإليه الح  إن هللا هو الح  »: -صلى هللا عليه وسلم-النبي له فقال ،، أنه كان يكنى أبا الحكمشريح   عن أبي

فمالــك  !مــا أحســن هــذا»قــال: إن قــومي إذا اختلفــوا فــي شــيء أتــوني، فحكمــت بيــنهم، فرضــي كــال الفــريقين فقــال: ف
رواه أبـو  «فأنـت أبـو شـريح»قلـت: شـريح، قـال:  «فمن أكبـرهم؟»قال:  ،قلت: شريح، ومسلم، وعبد هللا «من الولد؟

 داود وغيره.
 فيه مسائل:

 لم يقصد معناه. بكالم   ولو ئهأسماو هللا  األولى: احترام صفات
 الثانية: تغيير االسم ألجل ذلك.

 ".الثالثة: اختيار أكبر األبناء للكنية
نـا محمـد وعلـى آلـه وأصـحابه أجمعـين، الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسـوله نبي

 أما بعد....
 احتــرام"" "بــاب احتــرام أســماء هللا تعــالى وتغييــر االســم ألجــل ذلــك": -رحمــه هللا تعــالى–فيقــول اإلمــام المجــدد 

ـا تعظـيم مـا  -جـلَّ وعـال-التقدير والتعظيم، كله وأكملـه وأشـمله هلل  ومـا يتعلـق بـه مـن أسـمائه وصـفاته، وأيض 
من ُرسله وأنبيائه، وشعائره فتعظيمها من تقوى القلـوب؛ ألنهـا ممـا ُيحبـه هللا ويرتضـيه،  -جلَّ وعال–ُيحبه هللا 

 والتعظيم لهذه الشعائر ينبغي أن يكون واقع ا عمليًّا َّل مجرد دعوة.
يتنـازل عـن كـل شـيء، وبعضـهم ألدنـى أمـٍر مـن أمـور الـدنيا ُيهـدر،  ،فبعض الناس ألدنى سـبب يتعلـق بـدنياه

من أمور اآلخرة تجده ُيهدر صحته وحياته التي هي أعظم ما يملك، وهـذا مـن تعظـيم هللا وتعظـيم شـعائره  ألمرٍ 
 وما ُيحبه.

شكا ابن عباس وجع ا في عينيه، فقال له الطبيب: َّل تسجد عشرة أيام وُأعالجـك، عشـرة أيـام َّل تسـجد، فـذهب 
فـي هـذه المـدة وأنـت َّل تسـجد؟ الرجـل معـذور  لو مـت ،يستشير أم المؤمنين عائشة، فقالت له: يا ابن عباس

فـامتنع ابـن عبـاس مـن  ،لكـن الـدين رأس المـال ،ُيالم إذا لم يسـجد؟ َّل ُيـالم ،َّل تسجد :إذا قال له طبيب مسلم
هــذا يــدل علــى أي شــيء؟ يــدل علــى اهتمــاٍم  -رضــي هللا عنــه وأرضــاه–طلــب الطبيــب فلــم ُيعالجــه فُكــف بصــره 

 بالدين وما يتعلق به.
 العالج ما ُينافي التوكل، لكن هذا له دَّللته. ،قال آلحاد الناس أو ُيطلب منهم أَّل ُيعالجواما يُ 

شيخ من شـيوخنا ُأصـيب بالسـرطان فقيـل لـه: تأكـل الثـوم وُضـربت لـه مـدة محـددة، فقـال: َّل آكـل الثـوم وأتـرك 
 صالة الجماعة.
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ي يضــربونه للمرضــى، فقــال: َّل ُأعــالج ذي الــوآخــر ُأصــيب بالســرطان فُطلــب منــه أن ُيعــالج بالكيمــاوي، الكيمــاو 
 بالكيماوي وتسقط لحيتي، هذا من التعظيم أو َّل؟ غاية في التعظيم هذا.

مـن النـاس ألدنـى سـبب ُيهـدر الواجبـات، وألدنـى سـبب يرتكـب محرمـات، وتـراه يحـرص علـى الـدنيا  اكثيـر  وتجد 
ال تسـأل اإلمـارة فإنهـا حسـرة  وندامـة  »يره: وكسب الحطام بوسائل محرمة، وفي الحديث الصحيح في البخاري وغ

 ،«فــنعم المرضــعة وبئســت الفاطمــة ،فإنهــا حســرة  وندامــة  يــوم القيامــة»وهــذا يشــمل الوَّليــات كلهــا،  ،«يــوم القيامــة
ــ تولــوا علــى النــاس وســيطروا علــيهم وظلمــوهم فــي  اواألمثلــة علــى هــذا فــي القــديم والحــديث شــاهدة تجــد ُأناس 

 النهاية ُأِذلوا.
 ي مرثية أبي البقاء الُّرندي لألندلس التي مطلعها:ف

 لكــــــــل شــــــــيء  إذا مــــــــا تــــــــم نقصــــــــان  
 

 فــــــــال ي غــــــــر  بطيــــــــب العــــــــيش إنســــــــان   
 النهاية؟   فماقال عن الملوك ملوك األندلس لما ضيعوا أمر هللا  

ـــــرتهم  بـــــاألمس كـــــانوا ملوًكـــــا فـــــي أس 
 

 واليــــوم  هــــم فــــي بيــــوت الكفــــر   ع بــــدان   
ا في األغالل. «ة وبئست الفاطمةن عم المرضع»عبيد    تجده اليوم يأمر وينهى، وغد 

قصة البرامكة يعرفها الخاص والعام، ونظائرها فـي التـاريخ كثيـر، المقصـود أن المطلـوب مـن المسـلم أن ُيعظِ ـم 
-ا جـاء بـه النبـي وُيعظِ م أوامر هللا، ويحذر النواهي، وُيعظِ م شعائر هللا، وما ُيحبه هللا ويكون هواه تبع ا ِلمـ ،هللا

 .-عليه الصالة والسالم
وتقدم في كالم ابن عباس في هذا الكتاب: ولقد صارت عامـة مؤاخـاة النـاس ألجـل الـدنيا، وهـذا َّل ُيجـدي عـن 

فإنهـا هـي  -جـلَّ وعـال–؛ ألن من أحب لشيٍء أبغض عند فقده، إَّل المحبـة هلل ئ اأهلي شيئ ا ما ُيغني عنهم شي
 مازالت أسبابها موجودة. الدائمة مازالت موجودة،

 ."باب احترام أسماء هللا تعالى وتغيير االسم ألجل ذلك": -رحمه هللا–يقول 
 طالب:.......

 ي يأتيه هذا الرضاع.الدخل الذ «ن عم المرضعة»
 طالب:.......

يتوصـل بـه الذي يجنيه الشخص من اإلمارة وسائر الوظائف، لكنه إذا لم يستعمل هذه اإلمارة فيما ُيرضي هللا و 
ــوَّل األمــر  ،ونصــر دينــه -جــلَّ وعــال–إلــى مرضــاة هللا  ــر مــن شــيخ مــن شــيوخنا مــن يقــول: ل ســمعنا مــن أكث

مـا  -جـلَّ وعـال–يكون الهدف هلل  -تراهم اكبار   -اواحد   ابالمعروف والنهي عن المنكر ما لبثت في الوظيفة يوم  
 ، وهللا المستعان.يكون إن الراتب مراتب كل هذا زائل وفانٍ 

غيـــر أســـماء مـــن  -عليـــه الصـــالة والســـالم-النبـــي  "بـــاب احتـــرام أســـماء هللا تعـــالى وتغييـــر االســـم ألجـــل ذلـــك"
صحابته؛ من أجل ما تشتمل عليه من مخالفٍة شـرعية، ثـم اسـتدل علـى ذلـك بحـديث أبـي شـريح الُخزاعـي أنـه 

هـذا اَّلسـم اآلن « كـمكم، وإليـه الح  لح  إن هللا هو ا» :-صلى هللا عليه وسلم–كان ُيكنى أبا الحكم، فقال له النبي 
يعنـي « كـمإن هللا هـو الح  »ُيطلق على ُأناس َحكم فالن َحكم، َحكم دولي في القضايا، وَحكم رياضي، وَحكـم كـذا 
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ـم  إ ال  لِل    } مع استشـعار ك  يـرد مثـل هـذا الكـالم، وإَّل فـالَحكم قـد ُيطلـق بـين مـن ُيصـلح بـين  [57]األنعـام: {إ ن  ال ح 
فــي الــدنيا واآلخــرة، وهــذا الُحكــم  -جــلَّ وعــال–، لكــن إذا استشــعرنا أن الُحكــم خــاص بــاهلل اين ويحكــم بينهمــاثنــ

وَّل ُيعـرف إَّل  ،وصـار هـذا كـالعلم عليـه ،َّلسيما في موضع هذا الرجل موضع أبي ُشريح يدعونـه فـيحكم بيـنهم
 حينئٍذ يحتاج إلى تغيير. ،به

وهللا أعلـم، وإَّل فاألصـل أن  ،الوقت وطول المدة استقر في نفسه شيءوقد ُيالحظ في هذا الرجل أنه مع طول 
ـا}الذي يحكـم بـين اثنـين ُيقـال لـه: َحكـم  ـن  أ ه ل ه  ك ًمـا م  ـن  أ ه ل ـه  و ح  ك ًمـا م  ث وا ح  الـذي ُيصـلح بـين  [35]النسـاء: {ف ـاب ع 

 الناس َحكم، هذا الرجل أبو شريح ُيصلح بين قومه إذا حصل بينهم نزاع.
 :........طالب
 فيه؟     ماذا

 طالب:........
 من يقضـي يحكـم، لكـن هـل مـن أسـماء هللا القاضـي؟ هـو يقضـي بـين العبـاد يـوم القيامـة، يفصـل بيـنهم، لكـن

 َّل. ااسم   يكون 
ال ُبـد أن تتـوافر فـهذا الرجل هل توافرت فيه شروط القضاء ليكون حكم ا؟ إذا كان يحكم بينهم، وُيلزمهم بحكمه 

ويرضـى بـه الطرفـان، فاإلصـالح مطلـوب أن ُتصـلح بـين  ،، وإذا كان يحكم بينهم من باب اإلصـالحفيه الشروط
 اثنين صدقة.   
 طالب:........

 يتراضون.
ولــيس  اوهــذا يكــون إصــالح  " قــال: إن قــومي إذا اختلفــوا فــي شــيء أتــوني، فحكمــت بيــنهم، فرضــي كــال الفــريقين"ف

تتـوافر الشـروط الشـرعية فـيمن يتـوَّله، وُيوجـد اإلصـالح بـين النـاس،  بقضاء، وُيوجـد القضـاء الملـزم وَّل ُبـد أن
ا ما يفعله شيوخ القبائل، وليس فيهم من الشروط ما يقتضي اإللزام بأحكامهم ومع ذلك ُيلِزمون.  ويوجد أيض 

 طالب:........
مـون ويكـون هـذا مـن بـاب َّل ُيلِزمون إلزام شيوخ القبائل ُيلِزمون وإَّل لـو إصـالح زيـن اإلصـالح برضـا، فهـم ُيلزِ 

ل ي ــة  ي ب غ ــون  }حكــم الجاهليــة  اه  ــم  ال ج  ك  ولــذلك تجــد بعــض مــن ينتســب إلــى هــذه القبيلــة ُيــؤِثر أن  [50]المائــدة: {أ ف ح 
يكــون الحكــم عنــد شــيخ القبيلــة َّل عنــد القاضــي الُمعــين مــن ِقبــل ولــي األمــر؛ ألنــه يعــرف أن عــادة هــذا جــرت 

–زاعاتهم طريقة معينة مثل ما فهم المنافق أن اليهودي طريقته كذا، والرسول عادته في القضاء بينهم وحل ن
 بمنعهم من هذه التدخالت في قبائلهم. ،طريقته كذا؛ ولذلك ُيفتى بالمنع -عليه الصالة والسالم

 طالب:........
 في أمور ليست شرعية منازعات، لكن ُيلِزمون وليس فيهم من شروط القضاء شيء.

 .طالب:.......
 على طريقتهم هم جروا على عادات وتقاليد ُيلِزمون الناس بها.

 طالب:........
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 ؟ماذا
 طالب:........
 أحيان ا ُيؤجرون.
 طالب:........

 مرون عليه.آيت
  ."قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، فحكمت بينهم، فرضي كال الفريقين"ف

 طالب:........
 نعم .

 طالب:........
ألن المسألة ذات شقين مـن جهـة التسـمية، وأنـه مـن  «فمالك من الولد؟ !ما أحسن هذا»ا في قوله: سيأتي هذ
وإن كانت األسماء منها مـا يخـتص بـاهلل مثـل: هللا، والـرحمن، ورب العـالمين، وخـالق  ،-جلَّ وعال–أسماء هللا 

فيهـا غيـره مثـل الـرحيم، الكـريم ومـن األسـماء مـا يشـركه  -جلَّ وعـال–الخلق أجمعين وهكذا، هذا ُمختص باهلل 
وغيرها من األسماء المشتركة، لكـن لـو ُسـمي باسـم مـن األسـماء المشـتركة وُنظـر إليـه أنـه مـع اَّلسـم الصـفة 

 ُيمنع؛ ألن اللفظ يدل على اسم، واَّلسم يتضمن صفة مع....
 طالب:........

 ين؟أ
 طالب:........

 العزيز.
 طالب:........

 نعم.
 طالب:........

ر أ ة  ال ع ز يز  }زيز مصر مثال  هو ع  .[51]يوسف: {ق ال ت  ام 
 طالب:........

مثـل هـذا لمـا  -ودعنـا مـن ذلـك شـرع مـن قبلنـا-لكن األسماء المشتركة األمـر فيهـا فيـه سـعة، لكـن مثـل هـذا 
فمـا إذا كـان هـو أبـو الحكـم إذا كـان الحكـم ولـده،  هتواطئ الناس عليـه واسـتقر فـي نفسـه أنـه أبـو الحكـم، وأنـ

 شأنه هو؟
 طالب:........
 لهذه الصفة، فاألمر فيها أشد. لوه أب اومع ذلك جع

 طالب:........
 من أي وجه؟

 طالب:........
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 في قومه فقط؛ ولذلك لو قالوا: قاضي القضاة في بلد كذا ُمقيد هل هذه ليست مطلقة؟
 طالب:........

 خرجت عن النهي. 
" يعنـي: كونـه ُيصـلح بـين النـاس ويرضـون مـا «فمالـك مـن الولـد؟ !هـذامـا أحسـن » فقـال:، فرضي كـال الفـريقين"

ــه: " ــذلك قــال ل ــر؛ ول فمــن »قــال:  ،قلــت: شــريح، ومســلم، وعبــد هللا «فمالــك مــن الولــد؟»أحســنه! لكــن اَّلســم ُيغيَّ
نَّة. "«فأنت أبو شريح»قلت: شريح، قال:  «أكبرهم؟  كنَّاه بأكبر أوَّلده، وهذه هي السُّ

كنى بأكبر األوَّلد؟ قد يكون هناك سبب أو وصف للولد األصغر يقتضي أن ُيكنى به، فاإلمـام لكن هل يلزم أن يُ 
وصالح أكبر منه، صالح أكبر من عبد هللا، وُكنيته أبو عبد هللا، وقـد ُيكنـى باسـٍم لـيس مـن  ،أحمد أبو عبد هللا

 ،هللا، وقـد تكـون ُكنيتـه َّل مـن وَّلدةأم عبـد  -رضي هللا عنها–أوَّلده أو َّل ولد له، عائشة أم عبد هللا، عائشة 
ر بـأٍب أو أم ،إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم ،وإنما من مصاحبة، أبو هريرة أبـو فـالن أو أم  ،والُكنية ما ُصدِ 

 فالن.
 طالب:........

 بالولد بالذكر الُكنية للذكر، لكن هناك َّل على سبيل المنع.... ،َّل َّل
 طالب:........
 نت، لكن األصل الولد، واألولى أن يكون األكبر منهم من األوَّلد.قد ُيكنون بالب

 طالب:........
 طيب.

 طالب:........
عليـه –رهم النبـي بـأس؛ ألن هنـاك مـن الصـحابة مـن اسـمه الحكـم ثالثـة أو أربعـة مـا غيَّـ هصفة ما فيـ هما في

 أقرهم عليها. ،-الصالة والسالم
 ما يمنع. هما في ،الصفة َّل بولٍد من أوَّلده َّل مانعوإذا اجتمع لحظ هذه الصفة وإنما ُسمي ب

 طالب:........
 َّل الِحكمة غير الُحكم، وفي الصحابة حكيم بن حزام وغيره.

 طالب:........
ون من أجهل النـاس قد يك ،شيء؛ ألن األسماء في الغالب عند التسمية ما ُيالحظ فيها صفة هأبو حكيم ما في
ـ اد  ، وقد ُيسمى ُمحمواسمه حكيم وهـو  اوهو مذموم، وقد ُيسمى بكريم وهو مـن أبخـل النـاس، وقـد ُيسـمى حكيم 

 مثل هذا َّل يؤثر. ،من أحمق الناس وهكذا
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:........

 أصل. هما في
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 طالب:........
 مثل: حكيم.

 طالب:........
 نعم ما كان للمح الصفة، لكن إذا كانت الصفة ليست موجودة أصال .

ــا  "«فأنــت أبــو شــريح»قلــت: شــريح، قــال:  «فمــن أكبــرهم؟»قــال: " الحــديث رواه أبــو داود، والنســائي، ورواه أيض 
 البخاري في )التاريخ واألدب المفرد( وغيرهم، والحديث صحيح. 

 طالب:........
 يعني من الولد يشمل الذكر واألنثى، لكن ما له بنات، لو له بنات عدهن.

 طالب:........
 لكن ما حصل. ،قلنا بهلو حصل 

 طالب:........
تـولى القضـاء، وعبـد هللا معـه  ااإلمـام أحمـد بـأبي عبـد هللا؟ ألن صـالح  تكنـى  لماذافيه هضم لحق الكبير، لكن 

 في الحديث، فمثل هذا يكون أقرب إلى القلب.
 طالب:........

ما يمنع مثل اإلمام أحمد مع أن األولـى مراعـاة الشـعور، ومراعـاة مـا يجلـب المـودة والمحبـة؛ ألن مثـل  هما في
شيء من هذا، وعلـى كـل حـال اإلمـام أحمـد  أوهذا قد يكون عون ا للشيطان على الكبير، فيحصل منه القطيعة 

، ماذا نقول؟ وغيـره كثيـر ،حاصلوهو أعرف بمثل هذه األمور، وأدرى بما يحصل في أسرته، ولكن هذا ال ،إمام
 والكبير موجود. ،لكن اإلمام أحمد هو أشهر من تكنى بالصغير

 طالب:........
 فيه؟ماذا 

 طالب:........
 طيب.

 طالب:........
هذا الواقـع يشـهد بـه، هـل سـمعت بالصـحابة أبـو فالنـة؟ ُيوجـد لكـن ُنـدرة مـا يكون...األصـل الـذكر، وعلـى مـر 

ُأمامة بنت زينب" هذا هو خـالف األصـل،  ، واألصل َّل، "حاملادر مثل ما ُينسب الولد ألمهالتاريخ تجد يعني نو 
ول عنـه أشـمل ؤ وليس معنى هذا أنه يحرم، لكن األصل كذا أن ُيكنى بالكبير من ولده الذكور، وإَّل فالولد المس

ظ   األ  }من الذكر  ث ل  ح  م  ل لذ ك ر  م  ك  م  َّللا   ف ي أ و الد  يك  فهو شامل للذكر واألنثـى، لكـن الواقـع  [11]النسـاء: {نث ي ي ن  ي وص 
 إلى يومنا هذا هي للذكور.   -عليه الصالة والسالم –ل المسلمين من عهدهواستعما

 طالب:........
 وهللا عندنا الحديث هذا.

 طالب:........
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 الفئام من الذكور.وإَّل فكم من امرأٍة تعدل  -الجنس–نعم جنس الذكر أشرف من جنس األنثى وأفضل 
 طالب:........
ي باسـم ذولـو كـان لـه ولـد أكبـر مـن الـ ،من الناس في ُعرفنـا وعادتنـا ُيكنـي الشـخص باسـم أبيـه اترى أن كثير  

 أبيه، ولو لم يكن له ولد باسم أبيه.
 طالب:........

ث َّل ُيعـرف غيـره أو ُيعـرف للمالزمـة بحيـ ،عندنا بكثرة فالن؛ ألن أباه اسمه فالن، وقد ُيكنى بـه لمالزمتـه إيـاه
 على قلة وُندرة بحيث َّل يثبت اسمه في قلوب الناس.

 طالب:........
ه النـاس وكنَّـوه، قـد يكـون ، وعرفعنده عيال وأكبرهم فالن ،هو أبو فالن ،هو اختار، ما يحتاج إلى اختيار هذا
ه، المسـألة أسـهل ممـا نتصـور إَّل وَّل يعرفـه النـاس، فُيكنونـه بمـن دونـ ،فالن مثال  الكبير يعنـي لـيس لـه شـأن

 بقدر ما تجلب من المودة وتنفي من النُّفرة.
 طالب:........

بفاطمـة، مـن  -عليـه الصـالة والسـالم-ما تغيـر شـيء، بعـض النـاس مـن عامـة النـاس مـن ُيكنـي النبـي ،َّل َّل
 عوام الناس اللهم صلِ  على أبو فاطمة ما سمعتموه؟ بكثرة يقولون.

فيه سعة إَّل إذا تضمن محظـور ا مثـل هـذا فُيغيـر، وقـد تكـون لـه أكثـر مـن ُكنيـة، يكـون لـه على كل حال األمر 
 نساء فكل واحدة لها أوَّلد، فتجد األقربون لهذه ُيكنونه بولدها، والمقربون إلى هذه ُيكنونه بولدها وهكذا.

 طالب:........
 كل من كنَّاه يرد عليه.

األسماء يعني كثير ما يتكلم الناس ويتحدثون هـذا االسـم فيـه محظـور طالب: أحسن هللا إليك يا شيخ الضابط في 
 وهذا ما فيه محظور؟

ا باهلل  ـ -جـلَّ وعـال–إذا خال اَّلسم من كونه خاصًّ ، أو خـال مـن اأو خـال مـن المحظـور بـأن يكـون لفظـه ممنوع 
 التشبه بغير المسلمين، فمثل هذه األمور ُتمنع ما عدا ذلك.

 ؟طالب: والتزكية يا شيخ
أسماء كثيـرة مـن أجـل التزكيـة، لكـن الـذي ينبغـي أن ُيتنبـه  -عليه الصالة والسالم–غيَّر النبي  فقد التزكيةأما 

اسـمه واسـم أبيـه مـن األسـماء  ءله وجـود أسـماء خاصـة باإلنـاث وُيسـمى بهـا الرجـال مثـل: جويريـة بـن أسـما
 ، وهذا حصل.ءالمختصة بالنساء، وُسمى جويرية بن أسما

ُجعيل وُجريـذي  فيوجدء عند العرب، وعند البادية عندنا أسماء قبيحة بأسماء الحشرات يسمون بها هناك أسما
 موجود.

 طالب:........
 جرذان ما هو مثل الجرذي؛ ألنه جرذي وُمصغَّر بعد.

 طالب: يعني هذه يلزم تغييرها األسماء هذه؟
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ا، لكن ال ،هي قبيحة ُجحيش هذا لما طلع الشيب تقوله: يـا حمـار لكن ما فيها شيء محظور، ُجحيش كثير جدًّ
 َّل؟ أميرضى 

 طالب:........
 ؟اوهو صغير يستمر صغير   اشاب صارت لحيته بيضاء، وُسمي جحيش   ،المهم أنه شايب
 طالب: ........

 هذه أمور تحتاج إلى روية وإعادة نظر. ،َّل َّل 
 األسماء ال ت باع.فطالب: جهل جهل وإال 
ب حجتهم في ذلك أن أسماء األوَّلد من أجل األعـداء مـا هـي لهـم، مـن أجـل األعـداء هو جهل، جهل لكن العر 

ـ ،لهـمألعدائهم وليست لهم، ويقولون: وأسماء غلمانهم  وَّل  ،بهـذه األسـماء، وهـي حجـٌة واهيـة امـا تجـد غلمان 
 حظ لها من النظر، لكن هذا تعليلهم.

 طالب:........
ومـع ذلـك ُيسـمي  ،عاقـل بهـا، أسـماء حشـرات حقيـرةُيسـمي كيـف  أسـماء تعجـب توجـدَّل، يصلح عندهم، وهللا 

ولده، وفيه تسمية بالتفاؤل والتشاؤم يسمون خير البرية، ُيسمون شـر البريـة، مـن بـاب اَّلسـتفتاح بالمصـحف 
 حتى في المتقدمين يفتح المصحف وأول كلمة تواجهه ُيسمي بها. ابالقرآن؛ ألنه كان موجود  

 ؟ لماذا ،لشعوب اإلسالمية مثل إندونيسيا وغيرها نكتل إذا جاء ولد ُيسموه نكتلومن الطرائف تسمية بعض ا
 طالب:........

ت ل  } ان ا ن ك   يسمون شر البرية، وخير البرية. [63]يوسف: {أ خ 
 جاءنا واحد من الطالب قبل ثالثين سنة محمد هالل الكرامات نجم السعادات هذا اسمه ما اسم أبوه.

 طالب:........
ه هو انتهى الحقل من اسمه ما جاء ابن فالن، قلنا له: يا فالن لماذا؟ قال: لمـا ُوِلـدت اختصـم الوالـد مـع اسم

 الوالدة، فكان الوالد ُيريد هالل الكرامات، وأمي ُتريد نجم السعادات قالوا: كلهم مع بعضهم.
 أسماء غريبة، وفيها ُكتب مؤلفة، وسمَّوا في القديم والحديث ُكليب.

 .......طالب:.
 تقوله: يا كلب ُتقام عليك دعوى. أمموجود 

 يعني صار من األعالم الدارجة على األلسن. ،طالب: ألن الصفة غير ملحوظة
 طالب:........

 صخر.
ليب.  طالب: فخر بنو ك 

 إذا قيل" أول البيت. َأَشاَرْت ُكَلْيٌب ِباأْلَُكفِ  اأَلَصاِبعُ  "
 طالب:........

 ؟ ماذا 
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 .طالب:.......
 كمِ ل.

 طالب:........
يجلــس الولــد مــدة طويلــة مــا ُســمي، وُيراجعــون المواقــع،  ،علــى كــل حــال الغلــو والمبالغــات التــي تحصــل اآلن

عتنـي بـه، ، واألمر أهون من ذلك، فينظـر مـا جـاء مدحـه فـي الشـرع فيُ وينظرون في غلو ومبالغات ما لها داعٍ 
 وما جاء ذمه في الشرع يجتنبه.

 طالب:........
ُيمنـع مـن  ،اآلن كثر هذا في اإلناث والذكور التشبه بالكفار مـن اليهـود والنصـارى، وهـذا َّل يجـوز ،ن التشبهم

 التشبه.
 طالب:........
 العبرة بالشرع.
 طالب:........

 ؟ماذاُيسمى 
 طالب:........

 المانع؟ ما
 طالب:........

 َّل.
 طالب:........

 ند التسمية المسمي ما يلحظ هذا.شيء؛ ألنه ما ُيلحظ هذا ع هَّل َّل ما في
 طالب: ننتهي.

 نقرأ؟  أن أنت ودك
 طالب:........

 لعلنا قبل رمضان ننتهي من الكتاب هو والخرقي إن شاء هللا.
 طالب: إن شاء هللا.

 فيه مسائل:: "-رحمه هللا–قال 
 اَّلسم؟أم ة احترام األصل الصف" لم يقصد معناه بكالم   ولو ئهأسماو هللا  األولى: احترام صفات

 طالب:........
اَّلسم فُيشتق منه صفة، والصـفة ُيشـتق منهـا اسـم؟ َّل، فُيقـال: احتـرام أسـماء هللا وصـفاته هـذا مـا يضـر مثـل 

مت الصفات على األسماء. " هذا فيه مـا فيـه؛ ألنـه إذا لـم يقصـد واَّلسـم " لم يقصد معنـاه بكالم   ولوهذا، فلو ُقدِ 
وأنـه واجـب،  ،اَّلحترام َّل شك وَّل إشـكال فـي اَّلحتـرام -عليه الصالة والسالم–مشترك ما حصل تغيير من ِقبله 
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التعظــيم هلل وأســمائه وصــفاته هــذا كلــه مــن أوجــب الواجبــات، لكــن ولــو بكــالٍم لــم يقصــد معنــاه إذا كــان لمجــرد 
 المشابهة وَّل على سبيل اإللزام والوجوب فاألمر مقبول.

 طالب:........
 م هللا من أوجب الواجبات، تعظيمه من أوجب الواجبات.معروف اَّلحترام، لكن تعظي

 طالب:........
 ما يخالف نحن َّل نعطف عليه من معاني اَّلحترام التعظيم، ومن مقتضيات التعظيم اَّلحترام.

يجــب تغييــره، هــذا كــالم ابــن حــزم  -جــلَّ وعــال–فكــل اســم فيــه تعبيــد لغيــر هللا " الثانيــة: تغييــر االســم ألجــل ذلــك"
أنـا النبـي ال كـذب، أنـا »مـا غيـره، وانتسـب إليـه فقـال:  -عليه الصـالة والسـالم–المطلب؛ ألن النبي  حاشا عبد

 من الرواة اسمه عبد المطلب صحابي لم ُيغيَّر اسمه. اوذكروا في تراجم الصحابة شخص   «ابن عبد المطلب
عليـه الصـالة  –غييـره، ولـم ُيغيـر النبـيائـدة مـن تمـات َّل ف منأما كونه لم ُيغيِ ر اسم جده فالذي مات َّل ُيغيَّر، 

ا من األموات -والسالم  وهذا منهم. ،أحد 
أما عبد المطلب الذي ذكروه، فاألصح في اسـمه المطلـب، وَّل فـرق بـين عبـد المطلـب وبـين عبـد أي اسـم مـن 

 األسماء التي ُتعبَّد لغير هللا، عبد مناف مثال  أو عبد شمس.
 طالب:........

غيَّــر  -عليـه الصــالة والســالم–النبــي  ،يجــب تغييــره فـي اإلســالم -جــلَّ وعـال–عبَّـد لغيــر هللا قـال لــك: أي اســم يُ 
 . -جلَّ وعال-األسماء التي فيها محظور، وهذا من أشد المحظورات التعبيد لغير هللا 

 طالب:........
 يعني رقيق؟

 نعم.طالب: 
 ؟فهمت «َّل يقل أحدكم: عبدي وأمتي وليقل: فتاي وفتاتي»

 :........طالب
 بمعنى رقيق؟

 طالب:........
 بمعنى رقيق يتجنب عبدنا فالن.

 "تغيير االسم ألجل ذلك".
 طالب:........

 ين؟أ
 طالب:........

 ؟منعبد 
 طالب:........
 عبد البركة؟
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 طالب:........
 كذلك تعبيٌد لغير هللا. ،َّل  َّل

 طالب:........
 تعبيد. إلى عبٌد مبارك ما يخالف وصف ما يصل

 طالب:........
 ما له وجه.

 طالب:........
 فيه؟ماذا 

 طالب:........
 ين أنت؟أ

 طالب:........

 كل هذا ذكرناه.

 طالب:........
 تسمعه؟  ،اسمع الدرس تعرف

 طالب:........
    اسمع الدرس.

عـن األكبـر، قـال:  سـأل -عليه الصـالة والسـالم–ألن النبي " اختيار أكبر األبناء للكنيـة :-من المسائل- الثالثة"
أحـد  هفُيختار األكبر، وهذا فيه فوائد: أنه يقطـع النـزاع إذا ُسـمي بـاألكبر مـا فيـ «فأنت أبو شريح»ُشريح، قال: 

 سميت؟ لماذاُينافس 
ينـازع مـا ففـإذا ُبـدع بـالكبير  ،«كب  ـر كب  ـر»تقديم الكبير، وجـاء عنـه قولـه:  -عليه الصالة والسالم–وجاء عنه 

 .تحصل القطيعة وما َّل ُيحمد عقباهُبدع بغيره حصل النزاع والشقاق، وقد  بينما لو ،أحد
 طالب:........

 لكن يبذل السبب. ،إذا عجز َّل ُيكلَّف
 طالب:........

 يحاول إلى أن يعجز إذا عجز....
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........
 .-عليه الصالة والسالم-ما ُيغير مثل ما حصل منه ف اإذا كان ميت  

 طالب:........
 نتسب إليه.محمد بن عبد هللا بن عبد المطلب يُ 
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 طالب:........
 .«أنا النبي ال كذب، أنا ابن عبد المطلب»الرسول ينتسب إلى عبد المطلب  ،ميت فعل؟تماذا 

 طالب:........
 وَّل ُغيِ ر واسم نبي.

 ُمبرة ُغيِ ر.
 طالب:........
 قد يحتف بهذا اَّلسم من الظروف ما يقتضي تغييره.األصل اإلباحة، لكن  ،ما هي بتوقيفية
 طالب:........

 نعم.
 طالب:........

 اآلن التغيير يترتب عليه آثار كبيرة.
 طالب:........
 وعليه ديون وارتباطات. ،له ديون  ،عليه لوازم كثيرة

 طالب: والشهادات.
سم مما يقتضي الشرع تغييره ففيـه إشـكال فإذا لم يكن اَّل ،وغير ذلك، فالتغيير من حيث اإلجراءات فيه صعوبة

 كبير.
 طالب:........

ــا أنــه يولــد الولــد أوَّلد أخيــه، ثــم  ،ويتزوجهــا عمــه مــن بــاب المحافظــة علــى األوَّلد ،وُتطلَّــق أمــه ،يحصــل أحيان 
ل ُيقـال: مـا اسـمه، يقـول: فـالن ،الولد بلغ السن النظاميـة ،يحتاج إلى دراسة ، فيـذهب بـه إلـى المدرسـة فُيسـجَّ

، اكثيـر  هـذا ، فُيسجلون اسم العم يحصـل ااسمك؟ على أنه هو األب َّلسيما هذا موجود في البادية كثير   ماوأنت 
 ينسبون الزوجة لزوجها. -دول حتى مجاورة –فيصير ابن العم، وفي بعض الدول المرأة ُتنسب لزوجها 

  طالب: في مصر مثل جيهان السادات.
 ا ُيسمون...مصر مثلن ،َّل َّل ما هو بمصر، َّل

 هم.ؤ نساو الحكام  ،طالب: ال
 .الُحكام، نعم

 طالب:........
، لكـن همصـر ُينسـبون لـه؟ َّل مـا فيـفـي َّل َّل فيه الشعب كله المرأة منسوبة لزوجها عنـدنا هنـا قريـب، عنـدكم 

 وأيهم...؟ ؟مصر مثل ما عندكم سعيد علي زيد أيهم األب
 طالب:........

 كلكم هكذا.
 طالب:........
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 د.سعو 
 طالب:........
 هذا من التشبه.
 طالب:........

 يكتبون هكذا. ،موجود في بعض األنظمة سواء  كانت عربية أو غربية فالنة بنت فالن وهو زوجها ،َّل
 طالب:........

 ُيسمونها باسم زوجها مجرد ما ُيعقد النكاح يغير اَّلسم.
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:........

 .ما يجوز ،أعوذ باهلل
 طالب:........

 غوث؟
 طالب:........
والقطــب مــن وظــائف أو مراتــب الصــوفية األقطــاب واألوتــاد، واألنجــاب كلهــا مــن  ،-جــلَّ وعــال-الغــوث مــن هللا 

أوصــاف الصــوفية، جــاء فــي أحاديــث ضــعيفة األوتــاد فــي الشــام، واألقطــاب فــي كــذا مــا تصــح، اَّلســم الشــرعي 
 األولياء، األولياء شرعي.

  وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم صلِ  
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 شرح كتاب التوحيد

 معالي الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

 جعفر الطيارمسجد  المكان: هـ10/03/1439 تاريخ المحاضرة:
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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 .نعم

 .بسم هللا الرحمن الرحيم
 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد  وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
 .باب: من هزل بشيء فيه ذكر هللا أو القرآن أو الرسول: "-رحمه هللا تعالى–قال اإلمام المجدد 

ــــــــت م  وقـــــــول هللا تعــــــــالى:  ن  ــــــــول ه  ك  س  ر  ــــــــه  و  ــــــــل  أ ب ــــــــالِل   و آي ات  ــــــــب  ق  ن ل ع  ــــــــوض  و  ن ــــــــا ن خ  ــــــــا ك  ــــــــول ن  إ ن م  م  ل ي ق  ــــــــأ ل ت ه  ل ــــــــئ ن  س  }و 
} ز ئ ون  ت ه   [.65]التوبة:ت س 

دخــل حــديث  -رضــي هللا عــنهم–وقتــادة  ،ومحمــد بــن كعــب، وزيــد بــن أســلم -رضــي هللا عنهمــا– عــن ابــن عمــر
ا، وال أكــذب ألســًنا، وال فــي غــزوة تبــوك: مــا رأينــا مثــل قرائنــا هــؤالء أرغــب بطوًنــ عضــهم فــي بعــض أنــه قــال رجــل  ب

، فقــال لــه عــوف بــن مالــك: كــذبت ،وأصــحابه القــراء -صــلى هللا عليــه وســلم-أجــبن عنــد اللقــاء، يعنــي رســول هللا 
 -صــلى هللا عليــه وســلم-إلــى رســول هللا  فـذهب عــوف   -صــلى هللا عليــه وســلم -ولكنـك منــافق، ألخبــرن رســول هللا

وقـد ارتحـل وركـب ناقتـه،  -صـلى هللا عليـه وسـلم-فجـاء ذلـك الرجـل إلـى رسـول هللا  ،ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه
قـال ابـن عمـر: كـأني أنظـر  ،نقطـع بـه عنـا الطريـق ،فقال: يا رسول هللا، إنما كنا نخـوض ونتحـد  حـديث الركـب

 ه".ا بنسعإليه متعلقً 
 عةِ بنس

وإن الحجارة تنكـب رجليـه، وهـو يقـول: إنمـا  -صلى هللا عليه وسلم-ناقة رسول هللا  ة  ا بنسعكأني أنظر إليه متعلقً "
ــــــــ: -صــــــــلى هللا عليــــــــه وســــــــلم-فيقــــــــول لــــــــه رســــــــول هللا  ،كنــــــــا نخــــــــوض ونلعــــــــب س  ر  ــــــــه  و  ــــــــت م  }أ ب ــــــــالِل   و آي ات  ن  ول ه  ك 

ز ئ ون   ت ه   .وما يزيده عليه ،ما يلتفت إليه  [65]التوبة:{ت س 
 فيه مسائل:

 نه كافر.أاألولى: وهي العظيمة أن من هزل بهذا 
 ا من كان.الثانية: أن هذا هو تفسير اآلية فيمن فعل ذلك كائنً 

 الثالثة: الفرق بين النميمة وبين النصيحة هلل ولرسوله.
 الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبه هللا وبين الغلظة على أعداء هللا.

 ".قبلمسة: أن من االعتذار ما ال ينبغي أن ي  الخا
الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسـوله نبينـا محمـد وعلـى آلـه وأصـحابه أجمعـين، 

 أما بعد....
 ،" الهـزل ضـد الِجـدباب: من هزل بشـيء فيـه ذكـر هللا أو القـرآن أو الرسـول": -رحمه هللا تعالى–فيقول المؤلف 

جـلَّ  -ا َّل هـازَّل  وَّل َّلعب ـا، وأن يأخـذ مـا أوتـي بقـوة كمـا أمـر هللاوالمطلـوب مـن المسـلم أن يكـون جـادًّ  ب،واللعـ
 .-وعال

 وأما الهزل واللعب وتضييع األوقات وتضييع األعمار، كما قال الشاطبي:
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 فيا ضيعة األعمار تمضي سبهلال 
ب نفسـه ونظـر مـاذا فعـل فـي هـذه السـاعات التـي فاإلنسان إذا أوى إلى فراشـه أو كـان قريب ـا مـن نومـه وحاسـ

أو بما َّل ينفع وَّل يضر؟ على خـالٍف  ،يضره اينفعه أو شيئ   ائ  مضت؟ وماذا أودع هذه الخزائن؟ هل أودعها شي
والسيئات ُتكتب، لكن هل المباح  ،بين أهل العلم هل ُيكتب المباح أو َّل ُيكتب؟ َّل خالف في أن الحسنات ُتكتب

 أو َّل ُيكتب؟  ،ائفُيكتب في الصح
 طالب:.......

 .     نعم
 طالب:.......

نـه َّل ُيكتـب، معنـاه أنـه َّل ُيحاسـب إلكن قد ُيكتب، ثم ُيمحى؛ ألنه َّل أثر له في الحساب، هذا قـول مـن يقـول: 
 عليه.

 المقصود أن المسلم حياته أغلى وأنفس من أن ُتضاع بال شيء، وأن ُتباع روحه بأبخس األثمـان، فضـال  عـن
أن يكون الهزل بما ُذِكر بشيٍء فيه ذكر هللا أو باهلل أو القرآن الـذي هـو كـالم هللا أو الرسـول الـذي هـو صـفوة 

 خلق هللا.
نَّة مثال  استهز  أيعني من استهز  ،وذكر هللا شامل نَّة هذا داخـل فـي ذكـر هللا، اسـتهز  أبالسُّ بـالقرآن أو بغيـره  أبالسُّ

َّل يجـوز أن  ،؛ ألنها يجـب اإليمـان بهـا، والقـرآن محفـوٌظ مـن الزيـادة والنقصـانمن الكتب المنزَّلة قبل تحريفها
المصــطفى  ،والمقصــود بــه الجــنس ،َّل يجــوز ذلــك، أو الرســول ،ولــو علــى ســبيل المــزح أو الهــزل ،ُيســتهزأ بــه

ُيجـوز  ومن قبله من الرسل؛ ألن اإليمان بالجميع ركـٌن مـن أركـان اإليمـان، فـال -عليه الصالة والسالم–محمد 
{أن ُيستهزأ وَّل ُيستنقص أحٌد منهم   ن ه م  د  م   .[136]البقرة: }ال ن ف ر  ق  ب ي ن  أ ح 

ت ل ـك  } النهـي عـن التفضـيل بـين األنبيـاء، مـع أن الـنص فـي القـرآن -عليـه الصـالة والسـالم–وجاء عـن النبـي 
ــض   ل ــى ب ع  ــه م  ع  ض  ــل ن ا ب ع  ــل  ف ض  ي عــن التفضــيل؛ لــئال يسترســل أحــٌد ممــن يــرى هــذا لكــن النهــ [253]البقــرة: {الر س 

ا مـنهم أو يقول بهذا التفضيل، فيتـنقَّص التفضيل ا  ،أحـد  هـو  -عليـه الصـالة والسـالم–وَّل شـك أن نبينـا محمـد 
ــاء ــول:  ،ســيد األنبي ــن هــو يق ت ــى»أشــرف األنبيــاء والمرســلين، لك ــون س بــن م  ــلوني علــى ي  ــراد  ؛«ال ت ف ض   ألن أف
د المتعلمين إذا قرأ ما جاء عنه عن يونس بن متى، وما حصل له مع قومه قـد يتناولـه بشـيٍء المسلمين وآحا

 ص.من التنق  
على كل حال كل هذه أمور محسومة، والكتب والرسل كلهم اإليمان بهم من أركان اإليمان، تنقُّص شيٍء مـنهم 

 داخل في هذا الباب.
"وقول هللا تعالى"  ، وَمن مضاف إليه، باب َمن. مجرور معطوف على َمن " "وقول 
{ :وقول هللا تعالى" ن ل ع ب  ن ا ن خ وض  و  م  ل ي ق ول ن  إ ن م ا ك  أ ل ت ه  ل ئ ن  س   اآلية.  [65]التوبة:}و 

} ن ل ع ب  ـــــوض  و  ـــــا ن خ  ن  ـــــا ك  ـــــئ ن  وهـــــذه اآليـــــة ســـــبب نزولهـــــا مـــــا جـــــاء فـــــي الخبـــــر اآلتـــــي  [65]التوبـــــة:}إ ن م  ل  }و 
} ــأ ل ت ه م   -عليــه الصــالة والســالم–يــا محمــد عــن كالمهــم الــذي تكلمــوا بــه مــن طعــٍن فــي النبــي  [65وبة:]التس 

{ وأصحابه، قالوا: ن ل ع ب   كما سيأتي في كالمهم يقطع به الطريق. [65]التوبة:}ن خ وض  و 
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إلــى كثيــر مــن النــاس إذا استرســل فــي الكــالم ليقطــع الطريــق أو لُيقطِ ــع الليــل بالقيــل والقــال تعــدى المبــاح 
د نفسـه علـى اإلكثـار مـن الُمباحـات  المحظور، وهذه ُسنَّة اَّلستدراج من المباح إلى ما بعده، فاإلنسـان إذا عـوَّ

 ،فـي غيرهـا مـن ُمتـع الـدنيا ،فـي المشـارب ،تعداها إلى المشتبهات، ثم إلى المحرمات، ُقل مثل هذا في المآكـل
خشـية  ؛السـلف أنهـم يتركـون تسـعة أعشـار الحـاللال ُبد أن يتجاوز؛ ولذا جاء عـن بعـض فمن استرسل فيها 

الوقوع في الحرام، فإذا طال الوقت َّل ُبد أن يكون للشيطان فيه نصيب ينتهي الكـالم المبـاح إَّل إذا ُشـِغل بـذكر 
هللا، إذا ُشــِغل الوقــت بــذكر هللا والعلــم النــافع، وتــالوة كتــاب هللا هــذه ينقضــي فيهــا الوقــت علــى خيــر، وتكــون 

 ، ويكون الجزاء من جنس هذا، فُيوفقون لألعمال الصالحة بعد هذا.ار  عاقبتها خي
فرق بين من يجلس ُيذاكر العلم مع أقرانه إلى منتصف الليـل، ومـن يقضـي هـذه المـدة فـي القيـل والقـال، تجـد 

باب ومـع األول إذا أراد أن يقوم من الليل فإنه ُيعان عليه، والثاني ُيعاقب بتركه والتساهل فيه، فتجد بعض الش
يجلسـون مـن بعـد صـالة العشـاء إلـى  ،األسف من طـالب العلـم مـن ُعـرف بشـيء مـن التسـاهل فـي هـذا البـاب

هزيٍع من الليل، فإذا أراد اإلنسان أن ُيوتر بثالث ركعات أو خمس مـا ُيعـان علـى ذلـك، فتجـده ُيصـلي ركعـة أو 
 ،شك؛ ألنه ضيع عمره فيما َّل ينفعهذا خذَّلن بال  ،وهو جالس، يقول: يكفيني النصف من األجر اثالث  
 "فيا ضيعة األعمار تمضي سبهلال"  

 من يقول هذا؟
 الشاطبي في آخر المقدمة من منظومته. 

 اآلية نزلت بسبب مقولة هؤَّلء من المنافقين.
المـراد بـه: عبـد هللا بـن عمـر الصـحابي الجليـل المؤتسـي قـد حضـر القصـة،  "عن ابن عمـر: "-رحمه هللا–قال 

 وحكاها.شهدها 
 وكلهم من التابعين." وقتادة ،ومحمد بن كعب، وزيد بن أسلم"

ابن عمر يروي قصة  شهدها، فهي متصلة، وهؤَّلء الثالثة من التـابعين يـروون قصـة  لـم يشـهدوها، فهـي مـن 
المراسيل، والمراسيل حكمها معـروٌف عنـد أهـل العلـم، والـذي اسـتقر عليـه اَّلصـطالح أنـه مـن أقسـام الضـعيف 

ل، وكــان عنــد األئمــة مقبــوَّل : كمالــك وأبــي حنيفــة ومــن تبعهمــا، واإلمــام مالــك تكــون عنــده األســانيد المرســ
ولـم تكثـر فيـه األحاديـث  ،كل هـذا؛ ألن العصـر الـذي عاشـه عصـر الروايـة ،ويروي مراسيل وبالغات ،المتصلة

 الضعيفة والموضوعة، فهو جاٍر على ما مشى عليه سلفه.
  النعمـــــــــــــان كـــــــــــــذا مالـــــــــــــك   واحـــــــــــــتج

 
ــــــــــــــــــــــــــــوا   بــــــــــــــــــــــــــــه وتابعوهمــــــــــــــــــــــــــــا ودان

   .النعمان: أبو حنيفةو مالك،  
  النعمـــــــــــــان كـــــــــــــذا مالـــــــــــــك   واحـــــــــــــتج

 
ــــــــــــــــــــــــــــوا   بــــــــــــــــــــــــــــه وتابعوهمــــــــــــــــــــــــــــا ودان

 ه جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهر النقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادورد   
 

  للجهــــــــــــل بالســــــــــــاقط فــــــــــــي اإلســــــــــــناد 
  وصـــــــــاحب التمهيـــــــــد عـــــــــنهم نقلـــــــــه 

 
ــــــــــــله ومســــــــــــلم    صــــــــــــدر الكتــــــــــــاب أص 

له اإلمام مسلم في مقدمة صحيحه، و  رد     كذلك ابن عبد البر في )التمهيد( في مقدمته.المراسيل أصَّ
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مـا حكمهـا؟ األصـل فيهـا أنهـا ُتـرد؛ ف ،على كل حال هذه المراسيل الثالثة لو لم ُيوجد الموصـول عـن ابـن عمـر
ولكـن هـم ثالثـة ومـن التـابعين، ثالثـة يشـهد  ،ألن من يروون عنه غير معروف "للجهل بالسـاقط فـي اإلسـناد"

 بعضهم لبعض.
يقبل المراسيل بشروط: أن يكون للمرسل شاهد يقويه من آيٍة أو حديث أو مرسـٍل آخـر  -حمه هللار –والشافعي 
 كما هنا.

 طالب:........
 مرسل، ما يصير آخر إذا صار عن نفسه.
 َّل ما صار آخر.إن التابع غير التابعي و أيرويه غير رواة المرسل األول، ومعروف 
ــا عنــد اإلمــام الشــافعي فــي رســالته ذكــر الشــروط، وإذا ســمى هــذ ،وأن يكــون المرِســل مــن كبــار التــابعين ا أيض 

 المرسل لم ُيسم راويًّا مرغوب ا في الرواية عنه، يعني ما ُيسمي إَّل ثقة. 
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........

مراسـيل سـعيد مقبولـة عنـد  ،ي ذكـر فيـه الشـروط هـو هـذا، والمراسـيلذلكن التفصيل الـ ،سعيد، إطالق إجمالي
الشافعية، الشافعي يقول: إرسال ابن المسيب عندنا حسن؛ ألنهم صَبروها فوجـدوها موصـولة عمَّـن؟ عـن أبـي 

 هريرة صهره.          
يعني جملة من كالم هذا، وجملة من كالم هذا، وصُعب التمييز بـين مـا " دخل حديث بعضهم في بعـض"يقول: 

 عن اآلخر. ايرويه أحدهم
مــن أواخــر  غــزوة تبـوك ســنة تســع مــن الهجــرة "فــي غـزوة تبــوك أنــه قـال رجــل   ،دخـل حــديث بعضـهم فــي بعـض"

عليـه –وكـان مـع النبـي  ،وُبعـد المسـافة، وقـوة العـدو ،ووقعت في شدة الحـر ،-عليه الصالة والسالم–غزواته 
ا من الصحابة، فالمنافقون خذَّلوا من خذَّلوا -الصالة والسالم  .ورجعوا بعدٍد كبيٍر منهم ،ثالثون ألف 

وكبــار  -عليــه الصــالة والســالم-قــراؤهم الرســول  " مــا رأينــا مثــل قرائنــا هــؤالء فــي غــزوة تبــوك أنــه قــال رجــل  "
 الصحابة، علماء الصحابة.

ـ يعني أكثر أكـال  ، اأرغب بطونً في أي شيء؟ في الشجاعة؟ في الكرم؟ " "ما رأينا مثل قرائنا هؤالء"  ، وهـذا اونهم 
    ذم؟ ذم بال شك. أم مدح 

 مع صـحابته أكثـر النـاس -عليه الصالة والسالم–الرسول " وال أكذب ألسـًنا" ،نسأل هللا العافية" ال أكذب ألسًناو "
 يربط الحجر على بطنه. ،-عليه الصالة والسالم–هو يضع الحجر على بطنه  ،أكال  

ــغ عــن هللا، وصــحابته -عليــه الصــالة والســالم–إن كــان الرســول  "وال أكــذب ألســًنا" الكــرام ُيوصــفون بهــذا  الُمبلِ 
 الوصف، فمن يسلم؟

وسيرته ومواقفه في الحروب مشهورة، ومحفوظة في ُكتب السير، وثبت يوم ُأحـد، وثبـت " وال أجبن عند اللقـاء" 
 كثير من أصحابه عنه، وأي شجاعٍة أعظم من هذا! يوم ُحنين بعد أن فرَّ 
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وهو رأس األمة، والمرجع فيهـا فـي كـل شـيء  -معليه الصالة والسال–يعني في مقاييس الناس اليوم أن مثله 
 .ترى هذا ُيحافظ عليه، ُيغلق عليه في الغلق واألبواب واألقفال؛ ألنه بذهابه يذهب ما ُذِكر كله

عليـه الصـالة  –، فـدى صـحابته بصـدرههـذا الحاصـل ،يعني في بداية األمر قبل أن يـتم الـدين، لكـن الحمـد هلل 
 ه.مما يدل على شجاعت ،-والسالم
ل بحفظه، فقال: -جلَّ وعال–هللا  م ك   تكفَّ َّللا   ي ع ص  { }و  لكن مع ذلك الشجاعة، وحصل له  ،[67]المائدة:م ن  الن اس 

 فُكِسرت ُرباعيته، وُشج وجهه، ومع ذلك ما تأخر. ،في يوم ُأحد ما حصل
" وأصــحابه القــراء -هللا عليــه وســلمصــلى -ا، وال أكــذب ألســًنا، وال أجــبن عنــد اللقــاء، يعنــي رســول هللا أرغــب بطوًنــ"

والثاني استمع ولـم  ،ممن ُذِكر من هؤَّلء المنافقين رجٌل تكلم، ورجٌل...وهم مجموعة، لكن ممن ُذكر واحٍد تكلم
 ؟ موجود مذكور.ك شملته التوبة، والذي تكلم ما اسمهُينكر، فالمستمع مخشي بن ُحميِ ر؛ ولذل

 طالب:........
وأما الثاني  -صلى هللا عليه وسلم–وديع بن ثابت هذا تكلم ولم ُتقبل توبته، وهو الذي تعلق بنسعة رسول هللا 

 تاب وتاب هللا عليه.    ف
 ."فقال له عوف بن مالك: كذبت"

 طالب:........
 ماذا ُتريد أنت؟ -إن شاء هللا-لحظة لحظة سيأتي كل شيء 

 طالب:........
 ين؟أ

 طالب:........
َّل الوصف بالقراء يدل على أن القراءة لها أصل أنها هذه هـي السـبب فـي هـذه األمـور، الوصـف بـالقراءة يـدل 

 على أن هذه األمور بسببها.
 طالب:........

 نعم.
يقول: شهر بن حوشب اُتهم بسـرقة خريطـة، وُضـعِ فت روايتـه، فقـال مـن قـال مـن أمثـال هـؤَّلء أو مثـل الكتبـة 

واحـد أو اثنـين  ،صفون أهل القرآن والمهتمين بالقرآن بأوصاٍف قبيحة؛ ألنه ُوِجد مـن زلالذين يكتبون اآلن وي
 أو مجموعة من ألوٍف مؤلَّفة يرمون الجميع، فقال: 

 لقـــــــــد بـــــــــاع شـــــــــهر  دينـــــــــه بخريطـــــــــة  
 

 فمــــــن يــــــأمن القــــــراء بعــــــدك يــــــا شــــــهر؟ 
إذا سـيق ُتحـال عليـه العلـة، هـذا فـي السـرقة؛ ألن الوصـف المشـتق  اكل القراء من يأمنهم، فجعل القراءة سـبب   

 .األصولمعروف عند أهل 
 طالب:........

نَّة ،ن السبب القراءةإوسواٌء قلنا:  ،القراء في األصل هم العلماء كلها تدور حـول  ،أو العلم، والعلم الكتاب والسُّ
 وأصحابه.     -عليه الصالة والسالم–مداٍر واحد، وهو يقصد بذلك الرسول 
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فهـو كـاذب "كـذبت"  ."-صـلى هللا عليـه وسـلم -بن مالك: كذبت، ولكنك منافق، ألخبرن رسول هللافقال له عوف "
ـا بالنفـاق  -عليـه الصـالة والسـالم–َّل ريب، ونفاقه ظاهر؛ ألنه طعن في الرسـول  وأصـحابه، وقـد يكـون معلوم 

{قبل ذلك، لكن كما سيأتي من قوله:  د  إ يم ان ك م  ت م  ب ع  ـا، نسـأل هللا  ،[66]التوبـة:}ك ف ر  ممـا يـدل علـى أنـه كـان مؤمن 
 الثبات. 

 " يعني بعد أن تكلم بهذا الكالم َّل شك في نفاقه.كذبت، ولكنك منافق"
فـرق بـين مـن ينقـل الكـالم لإلفسـاد، فيكـون مـن النمـامين، والنمـام َّل  "ألخبرن رسول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم"

جهـة اإلفسـاد، عـوف بـن  ىينقـل الكـالم علـ «ا يمشـي بالنميمـةوكـان أحـدهم» ،-نسأل هللا العافية–يدخل الجنة 
لكن هذا من بـاب النُّصـح هلل ورسـوله ولدينـه، ففـرٌق بـين  -صلى هللا عليه وسلم–مالك نقل الكالم لرسول هللا 

ال ُبـد مـن اإلخبـار عنـه، ومـن سـمع فـمن ُيخبر عن شخص سمع منه كالم ا يضر بالجميع ونصحه ولم يرتـدع 
نقـل علـى جهـة اإلفسـاد، فمثـل هـذا يكون فيها كـالم فـي بعـض النـاس، في من أحد َّل تضر، بل قد زلة  أو هفوة  
 هو النمام.

صـلى هللا عليـه  -كـذبت، ولكنـك منـافق، ألخبـرن رسـول هللالما قـال: " -رضي هللا عنه وأرضاه–وعوف بن مالك 
خبـٍث فـي قائلـه، وإَّل فاألصـل أن  هذا أصل فـي نقـل الكـالم لـولي األمـر فيمـا يضـر بالعامـة، ويـدل عـن "-وسـلم
عليـه الصـالة –ألنـه ُيريـد أن يخـرج  ؛«ال تخبروني عن أحد  من أصحابي»قال:  -عليه الصالة والسالم–النبي 
 عليه الصالة والسالم.   -إليهم سالم الصدر -والسالم

   الة والسالم.    عليه الص -وأخبر النبي ،ذهب عوف بن مالك "-صلى هللا عليه وسلم -ألخبرن رسول هللا"
من فـوق سـبع سـماوات، مـن  "خبره، فوجد القرآن قد سبقهلي   -صلى هللا عليه وسلم-إلى رسول هللا  فذهب عوف  "

 بما قال هؤَّلء. -عليه الصالة والسالم–فوق سبعة أرقعة نزل القرآن ُيخبر النبي 
 ركب ناقته. -عليه الصالة والسالم–نبي ال "وقد ارتحل -صلى هللا عليه وسلم-فجاء ذلك الرجل إلى رسول هللا "
وَّل عنــدنا  ،مــا وراهــا شــيء، َّل عنــدنا تخطــيط حكايــات،نقــول " فقــال: يــا رســول هللا، إنمــا كنــا نخــوض ونتحــد " 

{ حكايــات،هــي  ،شــيء ن ل ع ب  ــوض  و  ن ــا ن خ  ــا ك  إَّل الرســول تخــوض بِعرضــه، وَّل  وجــدتيعنــي مــا  ،[65]التوبــة:}إ ن م 
 ؟صحابته الكرام

  نسأل هللا العافية.  ،لكنه النفاق 
هـم يقولـون كمـا فـي مقامـات الحريـري "قـال: تحملنـي أو أحملـك" راكبـان يمشـيان علـى  "ونتحد  حديث الركب"

يعنـي أتكلـم أنـا  ،كيف يحمله؟ بـالكالمف ،راحلتيهما، فقال أحدهما لرخر: تحملني أو أحملك، كل واحد معه دابة
 أنت وأنا أستمع والطريق يمضي.  ونمشي ويمضي الطريق، أو تتكلم

السـواليف تقطـع الطريـق، لكـن إذا ُوِجـد  ،هذا معروف عند النـاس" ونتحد  حديث الركب نقطع به عنا الطريـق"
بالقصـص،  ،بـالكالم بالحكايـات،ُصحبة َّل يتكلم أحـدهما مـع اآلخـر يكـون الطريـق أطـول، وكـذلك الوقـت ُيقطـع 

 يكون همه الفائدة. ،نفع، وَّل يكون همه القطعلكن على طالب العلم أن يقطعه فيما ي
 ة  بنسـع ا: كـأني أنظـر إليـه متعلًقـ-رضـي هللا عنهمـا– قال ابن عمر ،ونتحد  حديث الركب نقطع به عنا الطريق"

 ."-صلى هللا عليه وسلم -ناقة رسول هللا
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تعليــق بعــض أمــوره  أو ،النســعة الحبــل الــذي ُيلــف علــى الدابــة يســتفيد منــه الراكــب إمــا فــي اَّلستمســاك بــه 
 وحاجاته عليه.  

ــه الحجــارة "وإن الحجــارة تنكــب رجليــه ،-صــلى هللا عليــه وســلم-ناقــة رســول هللا  ة  بنســع" ــه  ،تضــرب رجلي وَّل ينتب
نـت عليـه هـذه القصـة  ،وتناقلهـا النـاس ،إليها؛ ألنه مشغوٌل بما هو أعظم؛ ألنه مجرم جريمة  عظيمة، فـإذا ُدوِ 

 ل اآلخرة، ثم في اآلخرة يكون في الدرك األسفل من النار، نسأل هللا العافية.  لحقه العار في الدنيا قب
َّل " -صـلى هللا عليـه وسـلم -فيقـول لـه رسـول هللا ،وإن الحجارة تنكـب رجليـه وهـو يقـول: إنمـا كنـا نخـوض ونلعـب"

 َّل يزيد وَّل ينقص.  يرد عليه إنما يقرأ عليه ما نزل في شأنه
ــ :-هللا عليــه وســلم صــلى-فيقــول لــه رســول هللا " ر س  ــه  و  ز ئ ون  }أ ب ــالِل   و آي ات  ــت ه  ــت م  ت س  ن   ،مــا يلتفــت إليــه [65]التوبة:{ول ه  ك 

كتـاٌب فـي هـذا البـاب أسـماه )الصـارم المسـلول علـى  -رحمـه هللا–ولشـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة " وما يزيـده عليـه
 م في مجلد.شاتم الرسول( ذكر فيه كل ما يتعلق بهذه المسألة من أحكا

{الحكم الشرعي فـيمن سـبَّ هللا ورسـوله، وهـل ُتقبـل توبتـه أو َّل ُتقبـل؟  ،طيب ت م  ف ر  وا ق ـد  ك  ر  ت ـذ   ،[67]التوبـة:}ال ت ع 
ًة{لكن فيما بعد  ذ  ب  ط ائ ف  ن ك م  ن ع   يدل عليه؟ماذا فالعفو  [67]التوبة:}إ ن  ن ع ف  ع ن  ط ائ ف ة  م 

 طالب:........
 هذا.يأتي الحكم 

 طالب:........
{اآلن  ت م  ف ر  وا ق د  ك  ر  ت ذ  فهـم كفـروا بـنص القـرآن،  ،-عليه الصالة والسـالم–وَّل قِبل منهم النبي  ،[67]التوبة:}ال ت ع 
ــه  ًة{وفي ــذ  ب  ط ائ ف  ــن ك م  ن ع  ــة  م  ــن  ط ائ ف  ــف  ع  ــى  ،[67]التوبــة:}إ ن  ن ع  ــة األول ــين الطــائفتين أن الطائف ــرق ب ــالوا: الف ق

مـع أن  ،كلمت، وتبنت هذا الفكر وهذا الرأي، الطائفة الثانية التي ُيمكن أن ُيعفى عنها هـي سـمعت وَّل أنكـرتت
 الواجب أن من سمع شيئ ا يجب عليه إنكاره، وأن يقوم من المكان الذي هو فيه.

وله أو مــن ســب هللا ورســ أن فــالحكم -عليــه الصــالة والســالم–لكــن ُيفرقــون بــين مــن ســب هللا وســب الرســول 
ـرة ـرات العشـرة التـي ذكرهـا الشـيخ  ،استهزأ بشيٍء من دينه كـافر منـافق، وهـذا أحـد األسـباب العشـرة الُمكفِ  المكفِ 

 محمد في رسالته.
أو بتقصـير الثـوب، أو بشـيٍء جـاء فيـه  ،بشريعٍة من شرائع هللا، استهزأ باللحية مثال   ،لو استهزأ بما دون ذلك

فهـو منــافق مــن هــذا البـاب؛ ألنــه مــا اســتهزأ بــه  -عليــه الصــالة والســالم– نـصٌّ صــحيح عــن هللا وعــن رسـوله
تعـرف  تمـمثـل هـذا َّل ُيعجبنـي، نقـول: مادأنـا أسـتهزع؛ ألن  ،ن هذا المنظر َّل ُيعجبنيإلذاته، قد يقول: وهللا 

اإلسـالم هلل  ما حقيقـة اإلسـالم؟ هـو اَّلستسـالم،فأن هذا هو مراد هللا ومراد رسوله بنصه، فعليك أن تستلم وإَّل 
 بالتوحيد.

 طالب:........
 نعم.

ـرك فـال ُبـد مـن اَّلستسـالم، كمـا  ،واإلسالم هو اَّلستسالم هلل بالتوحيد، واَّلنقياد له بالطاعـة والخلـوص مـن الشِ 
 قال أهل العلم: قدم اإلسالم َّل تثبت إَّل على قنطرة التسليم.



 844 

ق،  ،يقبلهــا أصــال   مــن أهــل العلــم مـن َّل -نســأل هللا العافيــة–توبـة مثــل هــؤَّلء  ــا، ومــنهم مــن ُيفــرِ  مــردودة مطلق 
 فال ُتقبل. ،فيقول: ُتقبل في اآلخرة بينه وبين هللا إذا توافرت شروطها، وأما في الدنيا

ق من جهٍة أخرى، فيقول: بالنسبة لحق هللا  المبني على المسامحة ُيعفى من الحد  -جلَّ وعال–ومنهم من ُيفرِ 
عليــه الصــالة –عنــي تكــون توبتــه مقبولــة  فــي الــدنيا واآلخــرة، وأمــا مــن ســب النبــي ي ،إذا تــاب وحُســنت توبتــه

ففيمــا بينــه وبــين هللا فــي اآلخــرة تحــت المشــيئة، وإذا كانــت الشــروط متــوافرة فهــو كغيــره مــن ضــمن  -والســالم
م ة  َّللا  { المسرفين ن ط وا م ن  ر ح  حق مخلوق، والمخلوق مبنـي  وأما في الدنيا فال؛ ألنه وقع في ،[53]الزمر:}ال ت ق 

مـا يملـك أحـد أن يتنـازل  -عليه الصـالة والسـالم–خالص مات، هذا بعد وفاته  ،وَّل يملك اآلن ،على المشاحة
 عن حقه.

يعنـي  ،نـادر -وهلل الحمد -المسألة من عظائم األمور، والسب يقع فيه الناس بكثرة، هو عندنا ،وعلى كل حال
من الفساق عند غضـٍب وشـبهه، وأمـا فـي بعـض البلـدان المجـاورة فهـذا مـن من عموم عامة الناس، قد ُيوجد 

كأنه كـالم عـادي عنـدهم  ،-نسأل هللا العافية–شتم الدين وأهل الدين سب هللا ورسوله، وأن يُ أيسر األمور أن يُ 
  .ما رأيناهم وَّل سمعناهمففيما ُيذكر لنا، وإَّل 

إني أسمع سب هللا، وسـب الرسـول،  ،فيها بيت، ويقول: وهللاوله  ،واحد من طالبنا ذهب إلى إحدى هذه البالد
 نسأل هللا العافية. ،ولعن الدين وأنا في بيتي من جيراني

 طالب:........
 هللا حسيبه.

 طالب:........
 نسأل هللا العافية. ،وأن القرآن نفسه ما ُيخرِ ج إَّل هؤَّلء ُكفر ،إذا كان يقصد العموم

 طالب:........
 وَّل أنكر. ،ي استمعذخرج من الموضوع من أصله، لكن ال ،معهم أصال  بإنكارههذا ما دخل 

 طالب:........
 هم في األصل استمعوا قابلين للقول. ،َّل َّل

 طالب:........
 نعم.

 طالب:........
 فيها؟ماذا يعني إذا سمعتم، 

 طالب:........
ر ا أنه قد يجلس مع أبيه أو مـع أمـه أو مـع وُيشكى منها كثي ،شريك، هو اإلحراج في المجالس ،من قعد شريك

فـي نميمـة، فـي أشـياء فـي كـالٍم  ،َّل يصـل إلـى حـد مـا عنـدنا، لكنـه فـي غيبـة ،ويقعون في المحظور ،أعمامه
م، فـال يسـتطيع أن ُينكـر علـى والـده أو علـى أمـه د ،إمـا يخشـى مـنهم ،قبيح أو في سـماع ُمحـرَّ ، أو أو مـا تعـوَّ

 من هذا. شيء
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 .طالب:.......
 ما يجوز إذا لم يستطع اإلنكار يقوم َّل ُيجالسهم.

 طالب:........
 ويحصل عليه مفاسد كثيرة. ،ليست له الوَّلية ،َّل َّل

 فيه مسائل:"
أكبــر  اكفــر  " نــه كــافر"أ يعنــي: بــاهلل وبكالمــه وبرســوله" أن مــن هــزل بهــذا" أعظــم المســائل" األولــى: وهــي العظيمــة

 .ُمخرج من الملة
 ينطبق عليه الحكم." ا من كانهو تفسير اآلية فيمن فعل ذلك كائنً  الثانية: أن هذا"
النميمـة نقـل الكـالم علـى جهـة اإلفسـاد، والنصـيحة نقـل " الثالثة: الفرق بين النميمـة وبـين النصـيحة هلل ولرسـوله"

 الكالم على جهة اإلصالح.
وشــدد علــيهم، ، ؟ ردهــم-ة والســالمعليــه الصــال -عفــا عــنهم النبــي" الرابعــة: الفــرق بــين العفــو الــذي يحبــه هللا"

 وأغلظ عليهم، فالعفو له مواطن، والغلظة والشدة لها مواطن.
ل ـظ   "وبـين الغلظـة علـى أعـداء هللا" ،هـذا لـيس منـهف "الفرق بين العفو الـذي ي حبـه هللا" ـار  و ال م ن ـاف ق ين  و اغ  ـد  ال ك ف  اه  }ج 

} م  ل ي ه   كن المالينة من باب تأليف القلوب رجاء اَّلستجابة.هذا هو األصل إن لم ت [73]التوبة:ع 
 يقبل عذره؟  فهل ،ولؤ كل من جاء يعتذر إلى مس" قبلالخامسة: أن من االعتذار ما ال ينبغي أن ي  "

 طالب:........
لـو جـاء شـخص  .لكن بعـض النـاس ُيقبـل عـذره؛ ألنـه لـم يتكـرر؛ وألنـه إذا ُقِبـل عـذره ضـا ف العمـل ،صحيح

أو أريــد أن أخــرج أو خرجــت أمــس أو كــذا، وهــو معــروٌف بالجــد  ،أنــا تــأخرت ســاعة أو ســاعتينللمــدير وقــال: 
مثل هذا ُيقبـل عـذره، لكـن إذا كـان كـل يـوم أو كـل أسـبوع يتخلَّـف ويخـرج، وإذا ف ،واَّلجتهاد وبذل النصح للعمل

 .وجد على مكان العمل ما أنتج مثل هذا ما ُيقبل عذره، فالناس يتفاوتون 
 م.   وهللا أعل 
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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 .نعم

 .بسم هللا الرحمن الرحيم
 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد  وعلى آله وصحبه أجمعين. 

ـر اء  : "بـاب مـا جـاء فـي قـول هللا تعـالى: -رحمـه هللا تعـالى–قال اإلمام المجدد  ـد  ض  ـن  ب ع  ن ـا م  ـًة م  م  ن ـاه  ر ح  ل ـئ ن  أ ذ ق  }و 
ت ه  ل ي ق ول ن    [ اآلية.50]فصلت:  ه ذ ا ل ي{م س 

 وقال ابن عباس: يريد من عندي. ،به وأنا محقوق   ،قال مجاهد: هذا بعملي
ن د ي{وقوله:   ل م  ع  ل ى ع   ".المكاسب دقال قتادة: على علم مني بوجو  [78]القصص: }ق ال  إ ن م ا أ وت يت ه  ع 

 بوجوه.
من هللا أني له أهل، وهذا معنى قول مجاهـد:  آخرون: على علم   وقال ،المكاسببوجوه مني  قال قتادة: على علم  "

 أوتيته على شرف.
مـــن بنـــي  إن ثالثـــةً »يقـــول:  -صـــلى هللا عليـــه وســـلم-أنـــه ســـمع رســـول هللا  -رضـــي هللا عنـــه-وعـــن أبـــي هريـــرة 

ــيهم ملًكــا ،إســرائيل: أبــرص، وأقــرع، وأعمــى، فــأراد هللا أن يبتلــيهم أحــب  شــيء   فــأتى األبــرص فقــال: أي ،فبعــث إل
، ويــذهب عنــي الــذي قــد قــذرني النــاس بــه. قــال: فمســحه فــذهب عنــه قــذره، حســن   ، وجلــد  حســن   إليــك؟ قــال: لــون  

 عطي ناقــةً فــأ   -شــك إســحاق-قــال: فــأي المــال أحــب إليــك؟ قــال: اإلبــل أو البقــر ،عطي لوًنــا حســًنا وجلــًدا حســًنافــأ  
  .وقال: بارك هللا لك فيها ،شراءع  

ويـذهب عنـي الـذي قـد قـذرني النـاس بـه، فمسـحه  ،حسـن   فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر  قال: فأتى األقرع 
قــال:  ،حــامالً  عطي بقــرةً فــأ   ،فقــال: أي المــال أحــب إليــك؟ قــال: البقــر أو اإلبــل ،عطــي شــعًرا حســًناوأ   ،فــذهب عنــه

 بارك هللا لك فيها. 
بصــر بــه النــاس، فمســحه فــرد هللا إليــه ي بصــري فأ  أحــب إليــك؟ قــال: أن يــرد هللا إلــ فــأتى األعمــى فقــال: أي شــيء  

مــن  نتج هــذان، وول ــد هــذا، فكــان لهــذا واد  والــًدا، فــأ   عطي شــاةً فــأ  ، فــأي المــال أحــب إليــك؟ قــال: الغــنم :قــال ،بصــره
 من الغنم.  ولهذا واد   ،من البقر ولهذا واد   ،اإلبل

الحبـال فـي سـفري، فـال بـالغ لـي  يقد انقطعت ب مسكين   فقال: رجل   ،قال: ثم إنه أتى األبرص في صورته وهيأته
فقـال:  ،غ بـه فـي سـفري أسـألك بالـذي أعطـاك اللـون الحسـن، والجلـد الحسـن والمـال بعيـًرا أتبل ـ ،اليوم إال باهلل ثم بـك

المــال؟ فقــال:  -عــز  وجــل-ا فأعطــاك هللا فقــال: كــأني أعرفــك؟ ألــم تكــن أبــرص يقــذرك النــاس؟ فقيــرً  ،الحقــوق كثيــرة
 .رك هللا إلى ما كنت بهفقال: إن كنت كاذًبا فصي   ،رثت هذا المال كابًرا عن كابرإنما و 
فقــال: إن كنــت كاذًبــا  ،فقــال لــه مثــل مــا قــال لهــذا، ورد  عليــه مثــل مــا رد  عليــه هــذا ،وأتــى األقــرع فــي صــورته قــال:

 فصي رك هللا إلى ما كنت.
قـد انقطعـت بـي الحبـال فـي سـفري، فـال بـالغ لـي  سـبيل  وابـن  مسـكين   قال: وأتى األعمى في صورته، فقـال: رجـل  

فقـال: قـد كنـت أعمـى فـرد  هللا إ ل ـي   ،غ بهـا فـي سـفري أتبل ـ اليوم إال باهلل ثم بك، أسـألك بالـذي رد  عليـك بصـرك شـاةً 
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م، فقـد ليـتفقال: أمسك مالـك فإنمـا ابت   ،أخذته هلل ذ ما شئت ودع ما شئت، فوهللا ال أجهدك اليوم بشيء  بصري، فخ  
 أخرجاه. «رضي هللا عنك وسخط على صاحبيك

 األولى: تفسير اآلية.
 [.50]فصلت: }ل ي ق ول ن  ه ذ ا ل ي{الثانية: ما معنى: 

ي{الثالثة: ما معنى قوله:  ن د  ل م  ع  ل ى ع   .[78]القصص: }ق ال  إ ن م ا أ وت يت ه  ع 
 ".بر العظيمةالرابعة: ما في هذه القصة العجيبة من الع  

الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسـوله نبينـا محمـد وعلـى آلـه وأصـحابه أجمعـين، 
 أما بعد....

ـت ه  "باب ما جاء في قول هللا تعالى:  :-رحمه هللا تعالى–فيقول المؤلف  ر اء  م س  د  ض  ن ا م ن  ب ع  م ًة م  ن اه  ر ح  ل ئ ن  أ ذ ق  }و 
فـي  ااإلصابة بالخير والرحمة بعد مس الضر والبؤس والشقاء َّل شك أن لها وقع  [" 50]فصلت: ذ ا ل ي{ل ي ق ول ن  ه  

درك خطـر الجاهليـة بمـا الذي ُيولد فـي الجاهليـة، ثـم ُيسـلم ُيـ ،أعظم من مجيء الخير أول األمر االنفس وتأثير  
ذي يولــد مــن أٍب فقيــر قــد مســته وضــر، بخــالف الــذي ُيولــد فــي اإلســالم َّل يحــس بالنعمــة، والــ فيهــا مــن شــر

وأصابته الفاقـة والعـوز إذا كسـب مـاَّل  حـرص عليـه؛ ألنـه أدرك الضـراء قبـل أن يمسـه الخيـر والمـال،  ،الضراء
ر هذه النِ عمة قدرها؛ ولذلكم أرخص األمـوال مـال اإلرث إذا ورثـه بينما الذي ُيولد من أٍب غني في الغالب َّل يقد  

ق ا ـا؛ ولـذلك قـال: من أبيه وأبوه غني فرَّ ـت ه  ألموال بغير قيد هـذا غالب  ـر اء  م س  ـد  ض  ـن  ب ع  ن ـا م  ـًة م  م  ن ـاه  ر ح  ل ـئ ن  أ ذ ق  }و 
 ،على ما يأتي في تفسير اآلية عن السلف [50]فصـلت: }ه ذ ا ل ي{ ،فإذا قال ذلك ،[50]فصلت: ل ي ق ول ن  ه ذ ا ل ي{

 ٍث في نفسه.إذا قال ذلك بعد أن مسته الضراء دل على خب
ـتك الضـراء؟ أيـن عملـك، وأيـن  "بـه هـذا بعملـي وأنـا محقـوق  يقول مجاهد: " أيـن عملـك، وأيـن اسـتحقاقك لمـا مسَّ

استحقاقك لما كنت في الضراء؟ لما جاءتك الرحمة تنكرت ونسيت السابق، ونسيت تاريخك الذي قبل ذلك وهـو 
 بضد هذه الحال.

يجحــد نعمــة هللا عليــه، ويــزعم أنــه بخبرتــه وِحنكتــه ومعرفتــه لألمــور، كأنــه  "بــه هــذا بعملــي وأنــا محقــوق  " قــال:
نجح في تجارته مع أن الواقـع فـي غالـب األحـوال أن التجـارات َّل تكـون  -على ما يزعمون -ودراساته للجدوى 

 -مجـالس البيـع والشـراء-ألذكى الناس، وهـذا الشـيء مشـاهد وُمجـرَّب، فكـم مـن شـخص إذا حضـر المجـالس 
وقد ينام وُيسَمع له شخير، وإذا انفض المجلس فإذا جميع المكاسب لـه، وهـؤَّلء الحـذق والحـرص تجده ينعس 

ما لهم إَّل يشـتركون فـي السـعي، وأمـا رؤوس األمـوال والمكاسـب كلهـا لهـذا الحبيـب النـائم؛ كلهـا مـن أجـل أَّل 
 [.50]فصلت: }ه ذ ا ل ي{يقول اإلنسان مثل هذا: 

امما ُيذكر من القصص في هذا الب ـا كبيـر ا جـدًّ ـا  ،اب أن رجال  دخل إلى البلد، واشترى من القمـح كيس  فأخـذ كيس 
ـا ومـأله رمـال ؛ ليتعـادل الكيسـ ن علـى الدابـة علــى البعيـر، فصـار البعيـر بهـذا الحمـل الثقيـل َّل يحتملــه أن افارغ 

ي وضـعته ذذا الـفلحقه شخص، فقال له: ما ه ،يركب عليه مع الكيسين الكبار، هو ساق الدابة يمشي وراءها
وهذا رمـل، قـال لـه: ُكـب الرمـل، واقسـم العـيش بـين الكيسـين يخـف علـى البعيـر  ،على البعير؟ قال: هذا عيش

ـا تـولى الرجـل المشـير  ،وتركب أنت، ففعل فخـف الحمـل علـى البعيـر فصـار يجـري بسـرعة والرجـل راكـب، ثـم لمَّ
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العصا، قال: أعيـدوا الرمـل، َنـوَّخ البعيـر وقـال: أعيـدوا دعاه وقال: ما لك من المال؟ قال: وهللا ما أملك إَّل هذه 
ذهانتك تنفعك، سـبحان  دعالرمل، هو عند الرجل هذا من الرعايا من اإلبل والغنم والبقر الشيء الكثير، يقول: 

 هللا العظيم! هذا ُمشاهد وُمجرَّب وكثير.
فـإذا أنـا مـن تجـار  ،وا لـي سـنة سـنتينوسمعنا في بدايـة الطفـرة مـن أحضـر العمـال الُكثـر، وقـال بلسـانه: تحـر 

ا،   حصل؟ ما أدرك شيئ ا، واآلن يأخذ من الزكوات.ماذا البلد، هو معروف الرجل ذكي جدًّ
 يوفقني لهذا أو يفعل كذا. -إن شاء هللا-أن أقول:  ،-جلَّ وعال–أقل األحوال أن يربط األمور باهلل 

 يقوله مجاهد.      "به هذا بعملي وأنا محقوق  "
أيــن هــذا لمــا  ؟يعنــي مــن عنــدي، كيــف مــن عنــدك[ 50]فصــلت: }ه ــذ ا ل ــي{ "قــال ابــن عبــاس: يريــد مــن عنــديو "

، ثم رزقك هللا هذا المال، تقـول: مـن عنـدي، طيـب مـن عنـدك امستك الضراء من عندك؟ كان هذا المال معدوم  
 فالخذَّلن قرينه. - وعالجلَّ –ما نفعت نفسك يوم لما كنت في الضراء، لكنه اإلنسان إذا لم يرتبط باهلل 

}ق ـال  : -جـلَّ وعـال –بعد ذلك آية  وحديث ا، فاآليـة هـي قولـه -رحمه هللا تعالى–ثم ذكر المؤلف  "يريد من عندي"
ي{ ـــد  ن  ـــم  ع  ل  ل ـــى ع  ـــا أ وت يت ـــه  ع  خبـــرة بـــأبواب وأســـباب التجـــارة، واآلن عنـــدهم مكاتـــب لدراســـات  [78]القصـــص: إ ن م 

واق المالية، والتجارات العالمية كلهم ُيخبرونك بنتائج المستقبل، وأن هذه الشركة لها الجدوى، وتسمع في األس
مستقبل، وأن هذه األسهم ترتفع، ثم في النهاية يعني تحليالتهم اَّلقتصادية كلها علـى هـذا األسـاس، ويزجـون 

بسـبب  ؛يتضـرر النـاس بالناس المساكين للمساهمة في هذه التجارات، ثم تكون النتائج عكسية وأكثر مـن مـرة
هذا اَّلندفاع، والذين زجوهم في هذه التجارات وهذه األسـهم هـم الـذين غشـوهم، ولكـن المسـلم لـه عقـل، ويعلـم 
أن الغيب َّل يعلمه إَّل هللا، لكن مع ذلك يقتحمون ويتقحمون؛ ِلما يـرون مـن مكاسـب آنيـة، وتحصـل الكـوارث، 

وا{}و  عـن أهـل النـار:  -جلَّ وعـال–وكما قال هللا  ـاد  وا ل ع  لـو ُيعلـن عـن مسـاهمة سـاهموا مـع  [28]األنعـام: ل ـو  ر د 
 الخسائر الطائلة.

ي{" ن د  ل م  ع  ل ى ع  يقول: يعرف السلع " المكاسب هقال قتادة: على علم مني بوجو  [78]القصص: }ق ال  إ ن م ا أ وت يت ه  ع 
َّل يحتسـب مـن هـذه السـلع المربحـة تأتيهـا المربحة، والسـلع التـي َّل ربـح فيهـا، ومـع ذلـك قـد يـؤتى مـن حيـث 

أو تكفيــر  -جــلَّ وعــال–وهــذه عقوبــات مــن هللا  ،جائحــة تجتاحهــا، فتــذهب بــرأس المــال والمكاســب، وهــذا كثيــر
 للسيئات.

وَّل يعتمد علـى نفسـه، وَّل يغتـر بفـالٍن أو عـالن،  ،-جلَّ وعال–المقصود أن اإلنسان َّل ينفك من اَّلرتباط باهلل 
 في أمورنا كلها. -جلَّ وعال–ط باهلل علينا أن نرتب

ل ـى  "مـن هللا أنـي لـه أهـل وقـال آخـرون: علـى علـم   ،المكاسـب هقال قتادة: على علـم منـي بوجـو " ـا أ وت يت ـه  ع  }ق ـال  إ ن م 
ي{ ن د  ل م  ع  ـر مـع التفسـير؟  "مـن هللا أنـي لـه أهـل وقال آخـرون: علـى علـم  "اآلية  [78]القصص: ع  ينسـجم أن ُيفسَّ

ن د ي{}ع  " ل م  ع   ."من هللا أني له أهل وقال آخرون: على علم   [78]القصص: ل ى ع 
 طالب:........

 لذلك، فله نوع ارتباط من هذه الحيثية. األهلية كونه أهال  
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هذه األهلية، وكـل ذلـك  ،وهي األهلية أنه له أهل، هذا الشرف "وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف" قال:
ــاٍف لشــكر ال {نِ عمــة، فالشــكر واجــب من يد  ــد  ــذ اب ي ل ش  ت م  إ ن  ع  ــر  ف  ــئ ن  ك  ل  ن ك م  و  يــد  ت م  أل  ز  ر  ــك  ــئ ن  ش  فالشــكر  [7]إبــراهيم: }ل 

 وأنه َّل حول وَّل قوة له إَّل باهلل. ،-جلَّ وعال–يتطلب اَّلعتراف بهذه النِ عمة، وأنها من هللا 
ا التحدث بها ظاهر ا جلَّ –ويشكر هللا عليها، وينسبها إلى ُمسديها وموليها وهو هللا  ،ةيتحدث بهذه النِ عم ،وأيض 

فـإن جحـدها بقلبـه ولـم  ،هـذه أركـان الشـكر -سـبحانه وتعـالى–ثم بعد ذلـك يسـتعملها فيمـا ُيرضـي هللا  ،-وعال
 فقد كفرها. -جلَّ وعال–يعترف بها بلسانه واستعملها في معاصي هللا 

 .يلحديث الثالثة من بني إسرائ :-رحمه هللا تعالى–ثم ذكر المؤلف 
 طالب:........

يعني هو مجرد ما تحدث بها، وهو معترٌف بها بقلبه، فرٌق بينه وبـين مـن ُينكرهـا  ،على حسب قوة هذا اإلنكار
َّل باعتبار أنه سبب، لو قـال: هـذه النِ عمـة مـن فـالن  -جلَّ وعال–وُيضيفها إلى نفسه أو ُيضيفها إلى غير هللا 

هذا تقـدم، وإن كـان يقـول: هـذا هـو  -جلَّ وعال –، وهو يعرف أنها من هللاهو الذي أوصلها إليه ابب  باعتباره س
 نسأل هللا العافية. ،هذا أمره عظيم ،الُمنعم الحقيقي علي

أنـه سـمع رسـول  -رضـي هللا عنـه-وعن أبـي هريـرة : "-رحمه هللا–ثم ذكر حديث الثالثة من بني إسرائيل، فقال 
أو مــن ذريــة يعقــوب بــن إســحاق بــن إبــراهيم،  «مــن بنــي إســرائيل إن ثالثــةً »يقــول:  - عليــه وســلمصــلى هللا-هللا 

هؤَّلء ُيقال لهم: بنـو إسـرائيل، وفـيهم اليهـود والنصـارى كلهـم مـن بنـي إسـرائيل، لكـن بنـي إسـرائيل غلـب علـى 
 اليهود.  

ـ« أبرص، وأقرع، وأعمى»  ،لـون الُمخـالف للـون بنـي آدم الطبيعـير لونـه أو ُوِلـد علـى هـذا الاألبرص: الذي تغيَّ
يعني سواء  كان من بني آدم: األبـيض، واألسـود واألسـمر مـا بينهمـا، هـذه ألـوان طبيعيـة، لكـن إذا كـان اللـون 

ا.  يزيد على البياض المتعارف عليه المقبول فإنه ُيسمى برص 
{وفي آخر تفسير سورة الفـتح  ـار  ـم  ال ك ف  ـيظ  ب ه  ـر مالـٌك الـروافض  [29]الفـتح: }ل ي غ  قـال القاسـمي فـي تفسـيره: وكفَّ

ـا،  مناسـبة  مـابهذه اآلية، كفَّر اإلمام مالك الروافض بهذه اآلية، ثم قـال القاسـمي: والبيـاض إذا زاد صـار برص 
 ما المناسبة؟   ؟كالمه لكالم مالك

 طالب:........
ـايعني بالغ فـي حكمـه علـى الـروافض، هـذا مـن وجهـة نظـر القاسـمي، والبيـا هـو ينتقـد  ،ض إذا زاد صـار برص 

جـلَّ –القول بتكفيرهم، لكن كفَّرهم جموٌع غفيرة من أهل العلم بما يرتكبونه من المكفرات، فالـذي يـدعو غيـر هللا 
ـر الصـحابة الـذين مـا  -سبحانه وتعالى–ها هللا أويقذف عائشة بعد أن بر   ،-وعال من فوق سـبع سـموات، وُيكفِ 

 هم، وعندهم من األمور والعظائم ما جعل جمٌع من أهل العلم ُيكفرونهم.جاءنا الدين إَّل من طريق
ولــو لــم يكــن فيهــا إَّل الشــرك األكبــر، فتجــد الواحــد مــنهم عنــدما  ،عنــدهم مــن عظــائم األمــور ،وعلــى كــل حــال

 يا حسين، نسأل هللا العافية. ،يا علي ،-جلَّ وعال–ُيحتضر َّل يدعو هللا 
جئنـا بيتـك، وقصـدنا حرمـك، نرجـو مغفرتـك، أمـور كثيـرة َّل  ،: يـا أبـا عبـد هللاوُسِمع من يطوف بالبيـت، ويقـول

 سوها لُنصرة مذهبهم، فصارت وباَّل  عليهم.يستطيع اللسان أن ينطق بها، وكشفتهم هذه القنوات التي أسَّ 
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ا. ،على كل حال  الذي جاء بهذا الكالم وهذا اَّلستطراد قول القاسمي: والبياض إذا زاد صار برص 
ـا همـا فيـ ،األقرع: الذي َّل شعر له علـى رأسـه« أبرص، وأقـرع» هـذا ُيسـمى أقـرع، واألقـرع بعضـهم  ،شـعر مطلق 

بـل األشـد مـن الوصـل، وهنـا  ،يضع على رأسه شعر ا صناعيًّا ُيسمونه بالباروكة، وَّل شك أنهـا مـن نـوع الوصـل
فهـذه مسـألة ا حكم الزراعة ومـا أشـبه حدثت الزراعة زراعة الشعر، وعلى كل حال األقرع الذي َّل شعر له، وأم

 .فقهية مدروسة ومعروفة
 طالب:........

 ؟ماذاعلى 
 طالب:........

 على أساس أن الملك دعا له أو مسح به....على كل حال...
 طالب:........

 ما فيه شيء. ،إَّل أنه أملس هما في ،َّل َّل
 طالب:........

 أصلع أصلع، نفسه نفسه الذي َّل شعر له أقرع.
 الذي َّل ُيبصر. واألعمى:« وأعمى»

 أيهم أشد مصيبة: األبرص، واألقرع، واألعمى؟
 طالب:........

ينبذونه، لكن ُيزاول أمور دنياه ودينه بكل راحة َّل ينقص شيء، إذا قارنا بـين األعمـى واألصـم األعمـى أحسـن 
واألصــم يخســر خســارته فــي دنيــاه؛ حــاَّل ، قــالوا: ألنــه ُوِجــد مــن األنبيــاء مــن هــو أعمــى، لكــن َّل ُيوجــد األصــم، 

م الســميع البصــير، ويفوتــه مــن أمــور الــدين والعلــم والخيــر يفــوت األصــم أكثــر ممــا يفــوت األعمــى،  ولــذلك ُقــدِ 
وبالنسبة ألمور الدنيا، حتى في أمور الدين األبرص إذا صبر واحتسب قد َّل يفوته شيء من األمـور الحسـية، 

ولــو تقــدم  ،ر النــاس لــه وفــي اختيــاره إذا ُوِجــد مــن ُينافســه فــي أشــياءقــد يكــون فــي األمــور المعنويــة فــي تقــدي
 وهكذا، يتضرر في دنياه، لكن هو بذاته ما يحس بشيء. ،لخطبة قد ُيرد

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
يتضرر من الشمس؛ ألن الجلد عنده رقيق، واألقرع إذا غطـى رأسـه بعمامـٍة أو شـبهها مـا يضـره  ،من الشمس

 ء.شي
 هؤَّلء الثالثة وجدوا في بني إسرائيل.    ،هذا الحاصل ،وعلى كل حال

وهللا أعلم بما سيؤول إليـه األمـر قبـل  ،من باب اَّلختبار« فأراد هللا أن يبتلـيهم» ،يختبرهم« فأراد هللا أن يبتليهم»
 حصوله، ولكن ليظهر األمر إلى عالم الشهود، وتقوم الُحجج على الخلق يبتلي ويختبر.
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مـا قـال: لـون « حسـن   أحـب إليـك؟ قـال: لـون   فـأتى األبـرص فقـال: أي شـيء  » ،مـن المالئكـة« فبعث إليهم ملًكا»
ـ ،واكتفـى فـال ُيــالم أن ُيقـال: حســن، صـحيح أن اَّلستشــراه فــي  ،، وَّل شـك أن الســؤال مـن كــريماحســن   اُيريــد لون 

 يكون مفضوَّل . وطلب األكمل فيها مما َّل أثر له في أمر اآلخرة قد  ،أمور الدنيا
 والجلد الحسن؟ ،ما الفرق بين اللون الحسن «حسن   وجلد   حسن   لون  » ولذلك قال:

 طالب:........
 ر عليه.؛ ولذلك أي شيء يؤث  اهو جلده يكون رقيق  

 طالب:........
 ، لكن الجلد غير حسن، وقد يكون الجلد حسن ا واللـون غيـر حسـن، فـأراداالضب، صحيح قد يكون اللون حسن  

 أن يجتمع له األمران. 
ــعاف مــن الكبــار قــد « ويــذهب عنــي الــذي قــد قــذرني النــاس بــه» بعــض النــاس مــن نســاء وصــبيان، وبعــض الضِ 

قـد »نـادر، وغيـر مـألوف بـين النـاس  ،يستوحش إذا رأى مثـل هـذا، فالصـبيان يهربـون منـه؛ ألنـه غيـر مـألوف
 .«قذرني الناس به

 له عالج؟ هل البرص« فذهب عنه قذره ،قال: فمسحه»
 طالب:........

إذا ُوِجد  -عليه السالم-أو ُيحجمه ما يزيد، لكن البرص لو كان له عالج ماذا تكون خصيصة عيسى  ،ُيخففه
 من ُيبرع األبرص؟

 طالب:........
ماأنا أقول: افهم كالمي لو وِجد له عالج، وإلى اآلن ما ُوِجد عالج يمسحه مسح   مـا أ ئ ا،وَّل يزيد شي ،، قد ُيحجَّ

فـه، ومـع ذلـك كونه ُيعالج، وقد ُيعالج بألواٍن ما هي بألوان طبيعية بشرية تختلـف عـن بقيـة جسـده، لكنهـا ُتخف ِ 
 أنه ُيبرع األبرص واألكمه. -عليه السالم–يقولون: لو ُوِجد له عالج لما صار من خصائص عيسى 

 طالب:........
 ثم يخف يخف.
 طالب:........

 ى هذا الحد أو من األصل ما فيه إَّل موضع درهم؟هل كان هو أبرص، ثم خف إل
 طالب:........

 فذهب البرص. ،هذا مسحه الملك ،على كل حال الكرامات غير الكالم في العالج
 طالب:........
 ليس عن طريق العالج. ،ما يتعارض

 طالب:........
 ؟كيف

 طالب:........
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 برص؟أم لون طبيعي بشري  ،يصير أبيض
 طالب:........

 عني بقية ما بقي من لونه األصلي هذا ما هو بعالج.  ي
ــًدا حســًنافــأ   ،قــال: فمســحه فــذهب عنــه قــذره» ــا حســًنا وجل قــال: فــأي المــال أحــب إليــك؟ قــال: اإلبــل أو  ،عطي لوًن

سحاق بن عبد هللا بن أبـي طلحـة شـك، والـذي يظهـر مـن السـياق فـي بقيـة الخبـر إالراوي « شك إسحاق-البقر
 أنه قال: اإلبل.

 وفي الغالب أنهـا مـا ُيقـال: عشـراء إَّل فـي الشـهر العاشـر فـي آخـر الحمـل ،يعني حامل «شـراءع   عطي ناقةً فأ  »
 .«وقال: بارك هللا لك فيها»
 الراوي ابن عبد هللا بن أبي طلحة.« شك إسحاق-قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: اإلبل أو البقر»

 إعراب ناقة؟ «عطي ناقةً فأ  » قال:
 ....طالب:....

، وُيقــال اآلن: مفعــول، ونائــب الفاعــل الضــمير ُأعطــي هــو ناقــة  ُعشــراء، وُعشــراء هــو فــي األصــل مفعــول ثــانٍ 
 وصف للناقة.  

 والعشراء الحامل ُتطلق على ما كان في األيام أو في الشهر األخير. «وقال: بارك هللا لك فيها»
 دعاء؟أم اآلن الجملة خبر  «وقال: بارك هللا لك فيها»

 لب:........طا
 يدعو أن تكون مباركة؟ أم يعني هو يعرف أنها مباركة فيما بعد، 

 طالب:........
أو أنـه  ،غفر هلل لك هذا نقول: دعاء، وأصـله الجملـة خبريـة، لكـن هـل بـارك دعـاٌء لـه بالبركـة ،الكالم معروف

 دعاء؟أم ُيخبر عما في المستقبل أنها سوف تكون مباركة 
 طالب:........

 فهمت كالمي. أنت ما
 طالب:........

أو أنـه ُيخبـر أنهـا  ،يدعو له بالبركـة ،اللهم بارك له فيها ،هو الجملة لفظها لفظ الخبر، فهل المراد بها الدعاء
 وأن األمر سيكون كذلك في المستقبل؟ ،ناقٌة مباركة ومفروغ من هذا األمر

 طالب:........
وكأنه قال: اللهم بـارك لـه فيهـا، ولـيس المـراد أنهـا ُخـذها ومـن  خذها بارك هللا لك فيها، ،هو دعاء في حقيقته

 وسيظهر أثر بركتها فيما بعد، ليس هذا هو المراد. ،اآلن هي مباركة
 طالب:........
 .اما يدعو بشر  

 طالب:........
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 وسيأتيهم فيما بعد على صورهم السابقة.
 طالب:........
 ،بصـورة رجـل أويعني في أول األمر هللا أعلـم بصـورته « هم ملًكا فـأتىفأراد هللا أن يبتليهم فبعث إلي»هو يقول: 

 هللا أعلم، لكن في النهاية جاء إليهم في صور رجاٍل على أشكالهم قبل.
 طالب:........

 عرفوا أنه ملك. ،ما هو بعادي ،وعرف أنه ملك ،اَّلختبار عقب لما جاءهم مرة  ثانية، وإَّل لما مسحه طاب
 طالب:........

 ولفظ الجملة خبرية.   ،اللفظ ُمحتمل ،تمليح
ويــذهب عنــي  حســن   قــال: شــعر  » تمنــى؟مــاذا يعنــي: أمنيتــك، « قــال: فــأتى األقــرع فقــال: أي شــيء أحــب إليــك؟»

كمـا زال اللـون الـذي  ،يعنـي: نبـت لـه شـعر فـور ا« فمسـحه فـذهب عنـه» ،وهو القـرع ،«الذي قد قذرني الناس بـه
 .«عطي شعًرا حسًناه فذهب عنه وأ  فمسح» يقذر به الناس األبرص.

 طالب:........
 فذهب عنه ما يقذره به الناس.

 طالب:........
 العدم عدم الشعر ذهب عنه.

 طالب:........
 القرع المراد في الحديث هو المعروف في تعريفه لغة  وشرع ا وُعرف ا أنه عدم الشعر. ،على كل حال

 طالب:........
 عليهم شعر.ا عمامة ما تأثر؛ ألنه عندنا اآلن شباب في العشرينيات م أوواضح واضح لو عليه طاقية 

بعض الناس إذا عاله الشيب يحرص على صـبغ لحيتـه دون رأسـه؛ ألن الصـبغ لـه كلفـة،  ،ومن باب المناسبة
ودخولـه فـي الـنص  ،دخـول أولـي «روهغي  ـ»فيصبغ ما يظهر ويترك ما ُيغطـى، مـع أن دخـول الشـعر فـي األمـر 

فـالمطلوب تغييـره بـالنص الـرأس،  ،«روهغي  ـ»ورأسـه كالثغامـة قـال:  ،لماذا؟ ألنـه لمـا ُأوتـي بـأبي قحافـةقطعي، 
 يريحنا منه. ييتكلف، وبعضهم يقول: الموس ناس مادام الرأس ُيغطى ما له داٍع أنوغيره باإللحاق، لكن ال

 طالب:........
والـرأس دخولـه فـي  ،إنمـا يـتم بـالجميع «غيـروه»مـر والـذي يظهـر للنـاس اللحيـة ُتصـبغ مـع أن امتثـال األ ،نعم

 النص قطعي؛ ألنه هو السبب.
 طالب:........

 يعني َّل شعر له. ،َّل الرأس فقط، ُيسمى من َّل لحية له ُيسمى أطلس، األمرد يقولون له: أطلس
 طالب:........

ص( َّلبن سي  وتجد هذه األمور.    ده،راجع مثل )الُمخصِ 
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ويذهب عني الذي قد قذرني النـاس بـه، فمسـحه  ،حسن   قال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر  قال: فأتى األقرع ف»
يعنــي إن كــان األول اإلبــل  «فقــال: أي المــال أحــب إليــك؟ قــال: البقــر أو اإلبــل ،عطــي شــعًرا حســًناوأ   ،فــذهب عنــه

كمـا يـدل عليـه  ،الثـاني البقـرو  ،فالثاني البقر، وإن كان األول البقر فالثاني اإلبل، والـذي يظهـر أن األول اإلبـل
 سياق باقي الحديث.

 يعني في جوفها ولدها.« حامالً  عطي بقرةً فأ   ،قال: البقر أو اإلبل»
 كما تقدم.« قال: بارك هللا لك فيها»
ــى األعمــى« فــأتى األعمــى» ــك أت بصــر بــه فأ   ،أحــب إليــك؟ قــال: أن يــرد هللا إلــي بصــري  فقــال: أي شــيء  »، المل

هــل  ،تيــه يعنــي عينيــه ُيعــوَّض عنهمــا بالجنــة، فكــون هــذا األعمــى يطلــب رد البصــر إليــهمــن فقــد حبيب« النــاس
  يتعارض مع هذه المكافأة اإللهية بالجنة؟  

 طالب:........
 بسبب هذا؟ ؛وأبصر، هل نقول: ُحِرمت الجنة ،وبذل األسباب ،لمستشفياتإلى ارض أنه ذهب تاف

 طالب:........
 للجنة بأموٍر أخرى؟ َّل بهذا السبب. استحقًّ بغض النظر هل كونه م ،َّل َّل

 طالب:........
هـل ُيقـال لألعمـى:  ،«اصـبري ولـك  الجنـة»: -عليـه الصـالة والسـالم–المرأة التـي ُتصـرع وتتكشـف، قـال النبـي 

 اصبر ولك الجنة، وإن تعالجت وأبصرت ذهب عنك هذا الوعد الخاص بهذه المسألة؟
 طالب:........

 وذهــب عنهـا كــل مـا ينتابهــا فـي هـذه الحــال تكـون مــا صـبرت، وَّل تســتحق الوعـد، فهــل لكـن لــو دعـا هللا ،نعـم
أم يعنــي المقارنــة بــين النصــين ظــاهرة  ؟لج حتــى أبصــر َّل يســتحق الوعــد بالجنــةو نقــول: هــذا األعمــى الــذي عــ

ظــاهرة؟ ظــاهرة وواضــحة، لكــن مــع ذلــك العــالج ُمبــاح، وأمــس بالــدرس فــي قصــة ابــن عبــاس مــع أم ليســت 
ُأعالجـك علـى أَّل تسـجد عشـرة أيـام، وقلنـا  -لما أصيب بعينيـه-ؤمنين عائشة لما قال له الطبيب: ُأعالجك الم

 العالج ُمباح. ،إشكال هولو تعالج ما في ،في هذا الخبر وما ذكرنا معه مما ُيماثله، قلنا: إن هذه عزيمة
 طالب:........

 حديث التي ُتصرع واضح.
 طالب:........
م العالج. ،ُمباحأكمل والعالج   ما أحد ُيحرِ 

 طالب:........
، فيـؤَجر أجـر الصـبر، لكـن ائ  شـي فعـلوَّل  ،وَّل نـاح ،صبر عليهـا فـي بـدايتها مـا جـزع ،هذا صبر على المصيبة

 اَّلحتساب واستمرار األجر مثل ما جاء في التي ُتصرع.
 طالب:........

 ما يلزم، الصبر على المصائب أجره عظيم. ،َّل



 856 

  ...طالب:.....
هــل يــتم اســتيفاء الحــد مــع  ،واضــح واضــح الصــبر علــى العمــى، يعنــي مثــل نظيــر مســألة قطــع اليــد فــي الحــد

ــا-إرجاعهــا، ثــم ُتعــاد بــالطرق الطبيــة الموجــودة؟ مــع أنــه  فــي عقيــدة المهــدي بــن  -الكــالم يجــر بعضــه بعض 
ـ جـاء بإصـبعه ملفوفـة   اتومرت، قال: ولو بانت إصبع مخلـوق لمـا اسـتطاع الخلـق إعادتهـا، وأنـا أعـرف شخص 

أخـذت مـدة طويلـة وليسـت إعـادة  ،بمنديل من منطقٍة أخرى، وذهب بها إلى المستشـفى التخصصـي، فأعادوهـا
ويســتعملها علــى  ،لكنهــا تتحــرك ،قــدرتها علــى اَّلســتعمال لــم تكــن كاملــة ،لونهــا يختلــف ،مثــل اإلصــبع الثــاني

لعلـه بنـاء   ،مخلـوق لمـا اسـتطاع الخلـق إعادتهـا ضعف بالنسبة لألخرى، فـابن تـومرت يقـول: لـو بانـت إصـبع
 على ما في إمكاناتهم ما يقدرون في ذاك الوقت. ،على ما في إمكاناتهم في وقته

 طالب:........
 من هو؟

 طالب:........
 قبل. لعلها ،هللا المستعان لعل هذه العقيدة قبل

 طالب:........
 الكالم في عقيدته هذا. ،َّل َّل

 طالب:........
 ؟وه ينأ

 طالب:........
أنــتم لكــن مــع ذلــك أنــت رأيـت موطــأ المهــدي بــن تــومرت؟  أشــياء، قبـل انحرافــه قبــل أن يــدعي العصــمة ويـدعي

 ؟مالكية
 طالب:........

مطبوع في مجلدين، وهو عبارة عن موطأ يحيـى بـن يحيـى مـع حـذٍف لـبعض األسـانيد، وزيـادة ترتيـب، وزيـادة 
 وعامة أهل العلم َّل يعرفونه إَّل من ندر. ،شيٍء من العلم، قدٌر زائد تراجم، وفقده َّل يترتب عليه فقد

 الباقي للدرس القادم.         ونجعل ،خلونا نكمل السطرين
الغلظـة فـي الفـدادين أهـل اإلبـل، والخيـر والبركـة « فـأي المـال أحـب إليـك؟ قـال: الغـنم :قـال ،هللا إليه بصره فرد  »

كل أموره قادت إلى النتيجة فـي اَّلختبـار، والغلظـة والشـدة فـي  ،ر هذا األعمىوالدعة ُتعتبر مع أهل الغنم، انظ
ومـا ُكتـب علـى اإلنسـان وهـو فـي بطـن  ،أهل اإلبل، ومثلهم أهل البقر أدت إلى تلـك النتيجـة، واألصـل الُخـذَّلن

  أمه من الشقاء والسعادة. 
شــهرا عيــد  ال »بــدليل  ،ن الشــيء ُيعطــى حكمــهيعنــي قريبــة الــوَّلدة، والقريــب مــ« والــًدا عطي شــاةً قــال: الغــنم فــأ  »

رمضان فيه عيد؟ هو العيد في شوال، لكن لمـا قـرب مـن رمضـان ُأعطـي حكمـه،  «ينقصان رمضان وذو الحجة
وهـي فـي الليـل حقيقـة ،  ،«إال المغرب فإنها وتر النهار»في الحديث  «إال المغرب فإنها وتر النهار»ونظير ذلك 

 طيت حكمها.   لكن لقربها من النهار ُأع
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ا« وول د هذا» ،صاحب اإلبل والبقر« نتج هذانوالًدا فأ   عطي شاةً فأ  » فكيف يولـده وهـي والـد؟  ،صاحب الغنم، والد 
  لكن ولَّد هذه التي ُأعطيها وما نتج عنها.

ثانيــة، ونقــف يعنــي الَكــرة ال «ثــم إنــه أتــى، مــن الغــنم ولهــذا واد   ،مــن البقــر ولهــذا واد   ،مــن اإلبــل فكــان لهــذا واد  »
 عليها.

 .وهللا أعلم
 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد. 
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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
د هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسـوله نبينـا محمـد وعلـى آلـه وأصـحابه أجمعـين، الحم

 أما بعد....
َّلبــتالئهم وامتحــانهم األبــرص،  ؛ففــي الحــديث الســابق قصــة الثالثــة مــن بنــي إســرائيل الــذين ُأرســل إلــيهم ملــك

صـلى هللا -أنـه سـمع رسـول هللا  -ي هللا عنـهرضـ-وعـن أبـي هريـرة " ،واألقرع، واألعمى في الصـحيحين وغيرهمـا
 ،فبعـث إلـيهم ملًكـا ،مـن بنـي إسـرائيل: أبـرص، وأقـرع، وأعمـى، فـأراد هللا أن يبتلـيهم إن ثالثـةً »يقـول:  -عليه وسـلم

، ويذهب عنـي الـذي قـد قـذرني النـاس بـه. حسن   ، وجلد  حسن   أحب إليك؟ قال: لون   فأتى األبرص فقال: أي شيء  
-قال: فأي المال أحب إليـك؟ قـال: اإلبـل أو البقـر ،عطي لوًنا حسًنا وجلًدا حسًناهب عنه قذره، فأ  قال: فمسحه فذ

 سيأتي في بقية الحديث ما ُيبين أنه اختار اإلبل.فوإَّل  ،وهذا من ورع الرواة ،«شك إسحاق
 ،حسـن   إليـك؟ قـال: شـعر  قال: فأتى األقرع فقـال: أي شـيء أحـب  .وقال: بارك هللا لك فيها ،شراءع   عطي ناقةً فأ  »

فقــال: أي المــال أحــب إليــك؟  ،عطــي شــعًرا حســًناوأ   ،ويــذهب عنــي الــذي قــد قــذرني النــاس بــه، فمســحه فــذهب عنــه
 هو على الشك الماضي، وإَّل فسيأتي في سياق الحديث ما يدل على أنه اختار البقر. «قال: البقر أو اإلبل

أمنيــة األول  ،هــذه أمنيتــه ،والثــاني ُأعطــي بقــرة  حــامال   ،«شــراءع   عطي ناقــةً فــأ  »هنــاك  ،«حــامالً  عطي بقــرةً فــأ  »
 اإلبل، وأمنية الثاني البقر.

بصــر بــه أحــب إليــك؟ قــال: أن يــرد هللا إلــي بصــري فأ   قــال: بــارك هللا لــك فيهــا. فــأتى األعمــى فقــال: أي شــيء  »
نتج هـذان، وول ـد والـًدا، فـأ   عطي شـاةً أ  فـ، فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم :قال ،الناس، فمسحه فرد هللا إليه بصره

 وقفنا على هذا. «من الغنم ولهذا واد   ،من البقر ولهذا واد   ،من اإلبل هذا، فكان لهذا واد  
جاءه الملك في صورته التي كـان عليهـا قبـل أن ُيمسـح ويـذهب « قال: ثم إنه أتى األبرص في صورته وهيأتـه»

الصــورة للخلقــة  «فــي صــورته وهيأتــه»يئــة رجــٍل أبــرص جــاءه الملــك عنــه اللــون الــذي قــذره بــه النــاس، علــى ه
ـا ،والهيئة هـذا  ،لما زاد عليها مـن لبـاس أو تخلُّـق، يعنـي قـد يـأتي مسـتكين ا متواضـع ا، وقـد يـأتي متجبـر ا متعالي 

ـا متغيـر   ا يكـون تابع للهيئة، وكذلك اللباس للهيئة، فما كان ثابت ا من أصل الخلقـة يكـون صـورة، ومـا كـان طارئ 
 للهيئة.

 والمبتدأ محذوف تقديره أنا رجٌل مسكين. ،خبر« مسكين   ثم إنه أتى األبرص في صورته وهيأته فقال: رجل  »
المـراد بهـا: األسـباب التـي ُتبلغـه وُتعينـه علـى سـفره، الحبـال هـي:  الحبـال« الحبـال فـي سـفري  يقد انقطعت بـ»

ل به إلى المراد، و  شـاء: األسباب، والحبل سبب ُيتوصَّ شاء في رشاء ورشى وُرشـى كمـا فـي مثلـث قطـرب، الرِ  الرِ 
 َّلستخراج الماء من البئر. ؛الحبال الذي ُيربط به الدلو

نتأكد نبحث في أي كتاب؟ في فقـه اللغـة، وأي كتـاٍب ينفـع فـي هـذا؟ الثعـالبي  أن والرشى: ولد الغزال، إذا أردنا
ص( َّلبن سيدهله كتاب في ف  وهو أوسع كتاب في الباب. ،كذلك ينفع قه اللغة، و)الُمخصِ 

 والرُّشى: جمع ِرشوة.
 ما دخلوا المدرسة يحفظونه.     اصغار   اأحد يحفظ مثلث قطرب؟ أنا أذكر صبيان   هما في

 طالب:........
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 ما هو معروف مثلث قطرب.
 طالب:........

 ومع ذلك مقرونة بمعانيها. حفظ لك المثلث باأللفاظ التي ُتقرأ بالحركات الثالث،يعني أبيات يسيرة ت
يعنـي لـو لـم ُيعطـه  «الحبـال فـي سـفري، فـال بـالغ لـي اليـوم إال بـاهلل ثـم بـك يقـد انقطعـت بـ مسـكين   فقال: رجل  »

 ولكن ابن آدم سبب وواسطة.  ،-جلَّ وعال–شيئ ا يمكن أن يهلك في سفره، والمعطي هو هللا 
 نه هو الذي أعطاه اللون الحسن.يسأله باهلل؛ أل « أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن»
ولم يقل: أسألك باهلل، لماذا؟ لُيـذكره بماضـيه؛ ليـرق  ،سأله بالذي أعطاه اللون الحسن« والجلد الحسن والمـال»

ا.  ،قلبه  ويستحضر ما كان عليه سابق 
دة والبخل؟  «غ به في سفري بعيًرا أتبل  » ح والغلظة، والشِ   فكان رده.ولكن هل رق قلبه أم ُجبل على الشُّ
ا َّل  ا، والثالـث بعيـر  ا، والثـاني بعيـر  اك بعيـر  يـلـو أعطت ؟ما ورائي إَّل أنت «فقال: الحقوق كثيرة» الحقـوق كثيـرة جـدًّ

 ما يبقى لي شيء. ،تنتهي
وأذهـب عنـك السـبب « المـال ا فأعطاك هللافقال: كأني أعرفك؟ ألم تكن أبرص يقذرك الناس؟ فقيرً  ،ة  الحقوق كثير »

ــق لعــرف أن الــذي أعطــاه هللا ابــه النــاس، كنــت فقيــر  الــذي يقــذرك  وهــو الــذي يســتطيع أن  ،فأغنــاك هللا، لــو ُوفِ 
 يسلبه منه بلحظة، وأن ُيعيده كما كان، ولكن من طغيانه وجبروته أنكر نعمة هللا عليه ولم يشكر. 

كبــره كــابر ا عــن كــابر، عــن أبــي الــذي يكبرنــي، عــن أبيــه الــذي ي« فقــال: إنمــا ورثــت هــذا المــال كــابًرا عــن كــابر»
َّل ُبـد أن  ،متوارثين المال من متى؟ يعني من آدم أو ينقطـع أبـوك وجـدك وأنـت علـى اإلشـكال ومـن فوقـه فقيـر

 يعترف، َّل ُبد أن تنتهي هذه الدعوة.  
 ر للُمـنعم، ولـم يوجـد عنـد هـذا المسـكين أيوتنكُّـ ،فهذا فيه كفـر للنعمـة «إنما ورثت هذا المال كابًرا عن كـابر»

ـا، وَّل اسـتعملها فيمـا  نوع من أنواع الشكر َّل بالقلب لم يعترف، وَّل باللسان، لم يعترف بالنِ عمة ظـاهر ا، وَّل باطن 
كر العملي، فطرد هذا الذي ظاهره المسكنة، وهو ملك من المالئكة.  ُيرضي الُمنعم الذي هو الشُّ

ألــم تكــن » ا،كــاذب، وأنــه كــان أبــرص فقيــر  هــو يعــرف أنــه « رك هللا إلــى مــا كنــتفقــال: إن كنــت كاذًبــا فصــي  »
« رك هللا إلـى مـا كنـتإن كنـت كاذًبـا فصـي  »فقير ا، فأعطاك هللا المال، وهنا قـال:  ،يقذرك الناس ه،يعرف« ؟أبـرص

ل مع الخصم   وإَّل هو في حقيقته كاذب والملك يعرف ذلك.  « إن كنت كاذًبا»وهذا أسلوٌب فيه تنزُّ
 في صورة أقرع.« هوأتى األقرع في صورت قال:»

 طالب:........
 كفر النِ عمة بأنواعها.

 طالب:........
 ،في الجميع ما ندري لو قال: الحقوق كثيرة وأعطاه ناقة يتبلَّغ بها يكفـي هـذا لعقوبتـه؟ األصـل فـي الجميـع ،َّل

ت م  إ ن  ع ذ  األصل ُكفر النِ عمة  ف ر  ل ئ ن  ك  ن ك م  و  ت م  أل  ز يد  ر  ك  {}ل ئ ن  ش  يد  د   . [7]إبراهيم: اب ي ل ش 
 طالب:........

 ؟ماذا
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 طالب:........
ل {يعرف أنه كاذب  ،هذا على سبيل التنزُّ الل  م ب ين  ل ى ه ًدى أ و  ف ي ض  شك أن  هفيهل  [24]سبأ: }إ ن ا أ و  إ ي اك م  ل ع 

 هللا يهديك.   ،الرسول ومن معه على هدى؟ نرجع إلى ما... نسيتنا بعض الشيء
 .«وهيئته في صورته» ،«وهيئته»وفي روايٍة مثل ما تقدم  ،«وأتى األقرع في صورته»

فـال  ،قد انقطعت بي الحبال في سـفري  رجٌل مسكين «فقال له مثل ما قال لهـذا ،وأتى األقرع في صورته» وعندنا
يعني مثل ما تقدم،  ،ناسوأزال عنك ما يقذرك به ال ،بالغ لي اليوم إَّل باهلل، ثم بك أسألك بالذي أعطاك الشعر

 لكنه ما ُيناسب الحال   
فقـال: إن كنـت » ،يعني األبرص، فقال: الحقوق كثيـرة« فقال له مثل ما قال لهذا ورد  عليه مثل ما رد  عليه هذا»

 .«كاذًبا فصي رك هللا إلى ما كنت
 طالب:........

 يعني تمام الكالم في الروايات األخرى.
 .ايعني أقرع وفقير   «صي رك هللا إلى ما كنتفقال: إن كنت كاذًبا ف»
 ُتوجد في بعض النُّسخ دون بعض.« وهيئته« »قال: وأتى األعمى في صورته»
كمـا هـو الشـأن فـي سـابقه،  «هيئتـه»تعليـق: وهـو سـاقط مـن بعـض النُّسـخ  «وهيئته وأتى األعمى في صورته»

خرَّج منه هذا الحديث بلفظه، وأمـا فـي صـحيح وهو موجوٌد في رواية مسلم، يعني موجود في صحيح مسلم المُ 
 البخاري فبالمعنى.

مــا قــال: وقــال لــه مثــل مــا قــال لهــذين، هــو فــي األصــل فــي كــالم الملــك هــو « وابــن ســبيل   مســكين   فقــال: رجــل  »
 موجود بالتفصيل في الثالثة، لكنه اخُتصر في الرواية بالنسبة لألقرع، ولم ُيختصر بالنسبة لألعمى، والسبب؟

 لب:........طا
 نعم؛ ألن الجواب يختلف، فال ُبد أن ُيذكر السؤال؛ ألن الجواب يختلف عن جوابهما.

 تقدم هذا.« قد انقطعت بي الحبال في سفري  وابن سبيل   مسكين   فقال: رجل  »
ا. « فال بالغ لي اليوم إال باهلل ثم بك»  ألنه لو قال: وبك كان شرك 

كيـف يتبلـغ بشـاة يـذبحها ويأكلهـا توقيت ـا  «غ بها في سفري أتبل   ك بصرك شاةً أسألك بالذي رد  علي ،ثم بك » قال:
حتى يصل؟ لكن الثاني البقرة كيف يتبلَّغ بها؟ معـروف أسـألك بعيـر ا أتبلَّـغ بـه واضـح أنـه يركـب البعيـر ويتبلَّـغ، 

؛ ألنهـا فـي الصـحيح لمـا مـا ُيركـب؟ مـا ُيركـبأم لكن بقرة؟ يبيعها ويستفيد من ثمنها في سفره وإَّل البقر ُيركب 
 ركبها الرجل التفتت إليه، وقالت: ما ُخلقنا لهذا.

 طالب:........
آمنــت بهــذا أنــا وأبــو بكــر  »بعــد ذلــك:  -صــلى هللا عليــه وســلم–مــا ُخلقنــا لهــذا، هــذا فــي الصــحيح، قــال النبــي 

هـذا مـن األخبـار  لئال يأتي من يـأتي مـن يقـول: هـذا ُمحـال، وهـذا كمـا سـمعت مـن طالـب علـم، يقـول: «وعمر
–ين الحديث ُمخرَّج؟ قال: مـا أدري، قلـت لـه: فـي البخـاري؟ تـدري مـاذا قـال النبـي أاإلسرائيلية، قلت له: تدري 
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وأنـت تقـول: إسـرائيلي َّل يثبـت، مـا  «آمنـت بهـذا أنـا وأبـو بكـر  وعمـر»بعد سياقه؟ قال:  -عليه الصالة والسالم
 هذه الجرئة؟!

قيمتها، بلحمها، بدرها ونسلها، وإَّل في السفر التنقل من مكان إلى مكان هي عـبء، شاة  يتبلَّغ بها في سفره ب
 لكن يتبلَّغ بها من الوجوه الممكنة في اَّلنتفاع.  

عرفنـا جـواب األول والثـاني الحقـوق كثيـرة، ومفهومـه  «غ بهـا فـي سـفري أتبل   أسألك بالذي رد  عليك بصرك شاةً »
 قول: لو أعطيتك بقرة  الحقوق كثيرة ما تنتهي، جواب من لم ُيوفَّق.أني لو أعطيتك بعير ا، والثاني ي

 اعترف بنعمة هللا عليه.« فقال: قد كنت أعمى» وكان جواب الموفَّق 
مـن هـذا الـوادي مـن الغـنم ُخـذ مـا شـئت، هـو « ذ ما شئت ودع ما شئتقد كنت أعمى فرد  هللا إ ل ي  بصري، فخ  »

 ال للثاني: بقرة. يقول: شاة، وقال لذاك: بعير، وق
ــ» فقــال: هــو يعــرف أنــه إذا تصــدق علــى « أخذتــه هلل ذ مــا شــئت ودع مــا شــئت فــوهللا ال أجهــدك اليــوم بشــيء  فخ 

مسكين فإنما تقع الصدقة بيد هللا قبل المسكين، هذا أخذته هلل وصرت سبب ا فـي تيسـير الخيـر لـي علـى يـديك، 
ــا يفــتح لهــم  ،هــذا ُمحســن علــى أصــحاب البــذلفجمــع لــه وي ،يعنــي الشــخص الــذي يــأتي يقتــرح مشــروع ا خيريًّ

 وُييسر لهم الولوج في هذه األبواب معروف عليه.  ،األبواب
 أي: َّل أمنعك. « فوهللا ال أجهدك

 أو َّل يلحقك الجهد والتعب والعناء بسبب منعي إياك ما طلبته مني. «أخذته هلل اليوم بشيء  »
ـر ض  َّللا  { لكن فـي حقيقـة األمـرهو أخذه لنفسه ليتبلَّغ به،  «أخذتـه هلل» ي ي ق  ـن  ذ ا ال ـذ  معنـى  مـا [11]الحديـد: }م 

ـر ض  َّللا  {ق عليه والمستفيد من الصدقة المتصدَّ  ،ُيقرض هللا؟ يتصدق ي ي ق  فـال شـك أن  [11]الحديـد: }م ن  ذ ا ال ذ 
وَّل يتضــرر  ،ينتفــع بالطاعــة َّل -جــلَّ وعــال–وهــل يســتفيد منهــا؟ هللا  ،-جــلَّ وعــال–هــذه الصــدقة قــرٌض هلل 

 بمعصية.
 المعطية؟ أون؟ اآلخذة االيد العليا أي اليد «اليد العليا خير  من اليد السفلى»الصوفية في حديث 

 طالب:........
 الُمنفقة العليا؟
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:........

واآلخذ يتلقى العطية، هذا ما فيه أدنى إشكال في المعنى، لكن الصـوفية  ،هو في الصورة أن المعطي يده فوق 
أهـل الكســل والدعـة الــذين يعيشــون علـى أزواد النــاس وُأعطيـات النــاس، يقولــون: اليـد العليــا يـد اآلخــذ؛ ألنهــا 

تبريـر كسـلهم، ؟ مـاذانائبة عن هللا، هذا الغني ُيقرض هللا، والفقير يأخذ نيابة  عـن هللا، هـذا كالمهـم، مـن أجـل 
 بون.وَّل يتسبَّ  ،من أجل تبرير كسلهم؛ ألنهم يأخذون ويعيشون على أقوات الناس

 طالب:........
 يقول؟ماذا 
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 طالب:........
ـر ض  َّللا  {: -جـلَّ وعـال–الصدقة مثل ما قلنا في قوله  ي ي ق  ـن  ذ ا ال ـذ  فاآلخـذ أخـذ هلل، هـو أخـذها  [11]الحديـد: }م 

ـن  ذ ا ال ـذ ي  وإَّل فاألصـل القـرض هلل، وهو هلل باعتباره نائب ا عن هللا في أخذ هذه الصـدقةفي الحقيقة لنفسه،  }م 
ن كأنه أخذه هلل، وإن كان كثيٌر من النـاس َّل يتنبـه لمثـل رت هذا مع هذا تبيَّ إذا تصوَّ  ،[11]الحديـد: ي ق ر ض  َّللا  {

في الصدقة، والمعطي كأنه ُيعطي مـن مالـه، وهـذا وَّل يتصور أو يستحضر المعنى الحقيقي  ،يأخذ لنفسه ،هذا
ـن  هو في حقيقة الحال لما ملكه صحت إضافته إليه، وإَّل فهو في الحقيقة من مال هللا؛ ولـذا يقـول:  }و آت ـوه م  م 

} ي آت اك م   .[33]النور: م ال  َّللا   ال ذ 
 طالب:........

كل إنسان له أقارب فر هذا من نتيجة اَّلمتحان، وإَّل ظه ا،ن أحد  وهو من مسألة كذب كذب؛ ألنهم ما هم ُمعط
ويصل رحمه، ولو أعطى هذا وهذا وذاك صحيح الحقوق كثيرة، لكن يبقى أن هذه دعوى مـا  ،لهم حقوق عليه

 عطاها المسكين الذي جاءه في صورته.أل ائ  شي ايعطي أحد  ، ولو كان ائ  ألحٍد شي هو ُمعطٍ 
 طالب:........

 .داللهم صلَّ على محم
أخوان يرثان ماَّل ،  ، أكثر من قصة يكون معروف هذا، والواقع يشهد بهذا «إنما ت نصرون وترزقون بضـعفائكم» 

يـأتي للـذي يعمـل سـواء  مـن أوَّلده أو  -والثـاني َّل يعمـل ،أحـدهما يعمـل-ويستمران شركاء، ثم يأتي من يـأتي 
 .شايخوأخوك جالس، قصة حصلت لبعض الم ،من الناس يقول له: أنت تتعب

وهم شركاء، فجاء من جـاء  ،جالس في المسجد النبوي ُيعلم الناس الخير، وأخوه يشتغل بالمال ليل نهار شيخ
، من بلـٍد إلـى بلـد، أخوك في المسجد يكسب حسنات، وأنت من ديرة إلى ديرة ،إلى األخ العامل، وقال له: انظر

ا لـك،  فلو قسمت  ،-تـاجر فـي السـوق -ع نصـيبي عنـد فـالن فعـل، قـال: اقسـم المـال وضـفيصير شغلك خالص 
م النـاس فـي المسـجد وما حال الحول إَّل ومال الشيخ الذي ُيعل ِ  ،ضعه عن فالن ُيضارب به، فوضعه عند فالن

ه ُمفلس، فرجـع إلـى أخيـه  ،النبوي أضعاف مضاعفة، والثاني الذي يظن أن هذا الرزق من أجله، ومن أجل كدِ 
ره، قال: ا  .ُخذهفاذهب  ،ما صار شيء ،لمال عند فالنوشكا له الحال وذكَّ

     أكثر من قصة.       توجد 
 .هذا اختبار ،اخُتبرتم« ليتمفإنما ابت   ،فقال: أمسك مالك»
 ألنه شكر. ؛«فقد رضي هللا عنك» 
شـك يقتضـي الزيـادة، وكفـر  هألنهما كفرا النِ عمة، والشـكر مـا فيـ ؛«وسخط على صاحبيك ،فقد رضي هللا عنك»

 ة يقتضي المحق.النعم
وهذا ذكرته في أكثـر مـن مناسـبة، بسـنٍد صـحيح عـن  ،وفي كتاب )الجليس الصالح( للمعافى النهرواني مطبوع

الحسن البصري، قال: كان قوٌم ُفتح علـيهم فـي الـدنيا وطغـوا، حتـى اسـتنجوا بـالخبز، فمـا لبثـوا إَّل يسـير ا حتـى 
 نعوذ باهلل من غضبه. ،أكلوا العذيرة
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يعني: البخـاري ومسـلم  ."أخرجاه «وسخط على صاحبيك ،ليتم، فقد رضي هللا عنكفإنما ابت   ،ك مالكفقال: أمس»"
 في صحيحهما.

 "فيه مسائل".يقول: 
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........

 .«كأني أعرفك»
 طالب:........

كفر النِ عمة، ومن الثالـث  يعني المسألة واضح التوفيق وعدمه، وواضح التذكير بنعمة هللا، وواضٌح من اَّلثنين
 ُشكر النِ عمة.

 طالب:........
شـاع بـين  ،هللا عليـه اللـون، وأقـرع فـي قـوم يعرفـون ذلـك يعرف؛ ألن مثل هذا يشتهر وينتشر، رجـل أبـرص ردَّ 

" يعنـــي فـــي أخرجـــاه «وســـخط علــى صـــاحبيك ،ليــتم، فقـــد رضـــي هللا عنــكفإنمـــا ابت   ،فقـــال: أمســـك مالــك»"النــاس 
لكنهــا  ،اري ومســلم، وهــذا الســياق المــذكور ســياق مســلم، وأمــا البخــاري فــرواه فــي مواضــعالصــحيحين البخــ

 بالمعنى.
 طالب:........

 هذا من جوده وكرمه، وطيب نفسه. ،نعم
 وقد تقدم. ،التي ُترجم بها" األولى: تفسير اآلية: "فيه مسائل

ــول ن  ه ــذ ا ل ــي{الثانيــة: مــا معنــى: "  "هــذا بعملــي وأنــا محقــوق  بــه"كــر فــي تفســير الســلف وقــد ذُ  [؟"50]فصــلت: }ل ي ق 
 "قال ابن عباس ي ريد من عندي". مجاهد، 

ي{الثالثــة: مــا معنــى قولــه: " ــد  ن  ــم  ع  ل  ل ــى ع  ــا أ وت يت ــه  ع  ــال  إ ن م  ــا تفســيره عــن ؟" [78]القصــص: }ق  قــد جــاء هــذا أيض 
 السلف عن قتادة وغيره في غير هذا الموضع.

ــد   ن  ــم  ع  ل  ل ــى ع  كثيــر مــن النــاس فــي مشــاريعهم التجاريــة، وقبــل دخــولهم التجــارة والتخطــيط  [78]القصــص: ي{}ع 
كثيـٌر مـنهم يغُفـل عـن الحاجـة إلـى هللا فـي البدايـة والنهايـة، ويجـزم  ،ي يسمونها دراسات الجدوى توالدراسات ال

 بأن النتيجة مضمونة، وَّل يلتفت إلى أنه ضعيف ومسكين.
 فأول ما يقضي عليه اجتهاده  فتىإن لم يكن عون  من هللا لل

 فأول ما يقضي عليه اجتهاده  إذا لم يكن عون  من هللا للفتى
ــم ُيع ــدايات  ،-جــلَّ وعــال–نــك هللا إذا ل ــاس مــن الشــباب ولجــوا فــي  ،ُيســمونها الطفــرة مــاوســمعنا فــي أول ب ن

 وَّل محالة، فالنتيجة َّل شيء. ،التجارات، وجزموا بأن التجارة قادمة
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وأن يكـل أمـره إلـى هللا، هنـاك دراسـات ُتـدرس علـى  ،-جـلَّ وعـال–نسان أن يرتبط بربه، وأن يثـق بـاهلل فعلى اإل 
 ،مســتوى األفــراد، وعلــى مســتوى الشــعوب، وعلــى مســتوى الــدول، اآلن يخبرونــك عــن األســهم مــثال ، والشــركات

وهـم َّل يـدرون عمَّـا يكـون  ،ُيغـرونهم بهـذا الكـالم ،وهذه الشركة سوف يصل سهمها إلى كذا، ويوقعـون النـاس
َّل يعلــم مــا فــي غــٍد إَّل هللا، وتحصــل الكــوارث أكثــر مــن مــرة، ثــم يعــودون؛ ألن المحللــين اَّلقتصــاديين  ،فــي غــدٍ 

 يغرونهم ويغرونهم بهذه الشركات، وفي النهاية َّل شيء.
ص، علـى اإلنسـان كون اإلنسان َّل يتأمل وَّل ُيفكر هذا شيء، وَّل ينظر فـي العواقـب هـذا َّل شـك أنـه خلـل ونقـ

َّل يجـزم بـأن هـذه  ،-جـلَّ وعـال–أن ينظر في العواقـب، ويـدرس ويتـأنى، ويستشـير ويسـتخير، لكـن يـرتبط بـاهلل 
له التوفيق على هللا، فاإلشكال كـون بعـض النـاس يـدرس فاألمور مضمونة النتيجة، َّل يجزم بأنه... لو اجتهد 

 .           -جلَّ وعال -دد هو هللاجدوى، وَّل يلتفت إلى أن الُمعين والموفِ ق والُمس
 يعني من المسائل." الرابعةيقول: "

مــا فــي هــذه القصــة العظيمــة مــن العبــر،  :وفــي بعــض النُّســخ" بــر العظيمــةمــا فــي هــذه القصــة العجيبــة مــن الع  "
مـا اشـتملت عليـه مـن العبـر العظيمـة صـارت للعبـر المسـتنبطة مـن هـذه القصـة؟ لفالعظمة هل هي للقصة أو 

 يمة، تكون عظيمة ِلما اشتملت عليه من العبر العظيمة.عظ
لهؤَّلء الثالثة ليست خاصة  بهـم، وهـي لهـم فـي األصـل، ولمـن  -جلَّ وعال–هذه القصة، وهذا اَّلبتالء من هللا 

مضــى القــوم ولــم ُيــَرد بــه قصــص القــرآن:  ،جـاء بعــدهم لمــن كــان لــه قلــب، وكمــا جــاء عــن عمــر فــي القصــص
فيها فرٌق بينها وبين ما ُيذكر في التواريخ، بـل فـي التـواريخ مـا وما  ،صص ُتقرأ للتسليةمجرد ق يه سوانا، ما

ُيثيــر العجــب لغرابتــه، وغرابــة ســياقه مــا يجلــب النــاس ويشــدهم الشــيء الكثيــر؛ ولــذا صــار الــرواج بعــد القــرون 
ائب، ولكـن العبـرة بمـا المفضلة للُقصاص، صار يجتمع عليهم الناس، يجتمع عليهم الفئام؛ ألنهم يأتون بالعج

صح عن هللا وعن رسوله، وهذه القصة في شرع من قبلنا وسيقت هذا السـياق دَّللـة  علـى إقرارهـا، وأننـا َّل ُبـد 
 ما ُيغنينا. -عليه الصالة والسالم–كتاب هللا وُسنَّة نبينا في أن نعتبر بما حصل وإَّل ف

 كفــــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــــالقرآن واعًظــــــــــــــــــــــا
 

ــــــد  ــــــالقرآن مــــــن يخــــــاف وعي ــــــذك  ر ب  ف
ثوا عن بني إسرائيل وال حـرج»كن مثل هذه األمور ُتفيد وُتعين، وقد جاء ل  فـإن » :في الصحيح، وفـي البـزار «حد  

فمثــل هــذه األمــور َّل شــك أنهــا ُتفيــد المســلم الــذي لــه قلــٌب يقــظ، قلــٌب حــي ينظــر فيهــا نظــر ا  ،«فــيهم األعاجيــب
ا، يأتي بها على أنها قصة كأنها من  منسوبة إلى ما ُفتن الناس بـه مـن القصـص  فالن وعالن أو كالمصحيح 

ى بأدبهم األدب الفرنسي، واألدب اإلنجليـزي وهكـذا، ومـع الغربية، القصص الغربي منتشر بين الناس فيما ُيسمَّ 
األسف أنه ُيدرس وُيتخصص به في جامعات المسلمين، ثم ماذا؟ إلى هللا المشتكى، يعنـي مـا عنـدنا مـا ُيغنينـا 

يقـرؤون  غيـرهيقولون؟ انصرف الناس عن قصص القرآن، وانشغلوا بمـا ُيسـمى شكسـبير أو من ُتراثنا على ما 
 له ليل نهار.

ـنَّة،  وَّل شك أن التواريخ وُكتب األدب مما ُيعين طالب العلم، األصل اهتمـام طالـب العلـم بـالوحيين: الكتـاب والسُّ
ــنَّة، وِســير الُمصــلحين، وســادات  عليــه الصــالة –وعلــى رأســهم النبــي  ،األمــةومــا ُيعــين علــى فهــم الكتــاب والسُّ

هــذا َّل شــك أنــه ُيعــين طالــب العلــم،  ،وخلفــاؤه، ومــن جــاء بعــدهم مــن األئمــة الصــالحين المصــلحين -والســالم
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ويقوي عزيمته، وإذا قرأ في التواريخ بعد ذلك َّل شـك أن التـواريخ فيهـا العبـر  ،يزيد في همته ،ويقوي من همته
إذا تعـب مـن القـراءة فـي العلـوم الجـادة القويـة  ،ويسـتجم ،سـتمتع بهـا طالـب العلـمي ،والعظة، وفيهـا نـوع متعـة

 .يستجم بمثل هذه األمور، ويعتبر ويتعظ
ا ُكتب األدب فيها متعـة وتسـلية، وفيهـا مـا ُيفيـد مـن نـواحٍ   كثيـرة، لكـن َّل تكـون هـي األصـل؛ ألن بعـض  وأيض 

ا بعـدها، ،الناس يتخصـص فـي هـذه العلـوم المتخصـص فـي  ،حتـى المتخصـص فـي هـذه العلـوم وَّل يعـرف شـيئ 
نَّة ما ُيعينـه فـي تخصصـه أكثـر ممـا ُكِتـب فيهـا مـن الالتاريخ مثال  أو  متخصص في األدب يجد في الكتاب والسُّ
لو أهلها، وتفاسير  رسـائل كثيـرة وُألِ فـت فـي األدب  تشروح األحاديث فيها ما ُيعين األديب على أدبه، يعني ُسـجِ 
القصص في القرآن، والتواريخ عمدتها ومعولها في كثيٍر من أمورها علـى القـرآن؛ ألنـه ُضـبط مـن في القرآن، و 

ُيوجـد أشـياء َّل ُيضـمن صـدقها، أمـا مـا  ،أحوال األمم السابقة في القرآن ما َّل ُيوجد في غيره، قد ُيوجد إشارات
ان  ف  }فهو مضمون صدقه أنه حق  -جلَّ وعال–جاء في كتاب هللا  ـان  ل ق د  ك  ـا ك  ل ي األ ل ب اب  م  ب ر ة  أل  و  م  ع  ه  ص  ي ق ص 

ت ر ى  يًثا ي ف  د   .ألف ليلة وليلة وغيرها التي ُفتن الناس بها بحكاباتما هو  [111]يوسف: {ح 
؟ وأغلى ما ماذامن أجل  ؛مبالغ خيالية ،ولو تعلمون ما بيعت به الطبعة األولى في بوَّلق من ألف ليلة وليلة 

صــحيح فيهــا شــيء مــن المتعـــة  ،ق اآلن أقــل الكتــب فائــدة، كتــب الـــذكريات، كتــب الــرحالتُيبــاع فــي الســو
واَّلستجمام وكذا، لكن ما هو متين العلم، ليس هذا متين العلم الذي ينبغي أن تتجه وتنصرف إليه همة طالب 

 العلم، وهللا المستعان.
 اللهم صلِ  على محمد وعلى آله وصحبه.

 طالب:.......
ا  ،اليومآخر الدروس   إن شاء هللا. ،درس، والموعد األسبوع الثاني من الفصل الثاني هفي ليسغد 
 طالب:.......

بعض العلماء أشار إلى أن في الحديث إشارة إلى جواز التمثيل إذا ترتب عليه المصلحة، لكن التمثيل بقدر ما 
 جاء في النص، أما اَّلسترسال والتوسع فيه فهذا فيه نظر.
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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 .نعم

علــى نبينــا محمــد  وعلــى آلــه وصــحبه  وبــارك بســم هللا الــرحمن الــرحيم، الحمــد هلل رب العــالمين، وصــلى هللا وســلم
 أجمعين.

 اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
ــ}: "بــاب قــول هللا تعــالى: -رحمــه هللا تعــالى–مــام المجــدد قـال اإل ــا ص  ــا آت اه م  ل م  ــاف  ــا آت اه م  ك اء ف يم  ــر  ــال  ل ــه  ش  ع   {ال ًحا ج 
 .[190]األعراف:اآلية 

، كعبـد عمـرو، وعبـد الكعبـة، ومـا أشـبه ذلـك، حاشـا عبـد قال ابن حـزم: اتفقـوا علـى تحـريم كـل اسـم  م عبـد  لغيـر هللا
 المطلب.

إبلـيس، فقـال: إنـي صـاحبكما آدم حملـت، فأتاهمـا  اهافي اآلية قال: لما تغش   -رضي هللا عنهما– وعن ابن عباس  
 ".يألجعلن له قرن   طيعني أوالذي أخرجتكما من الجنة، لت  

 قرَني.
 ".فيخرج من بطنك فيشقه ،ي أيلأو ألجعلن له قرن  "

 بطنِك.
طيعـاه، فخـرج ميًتـا، ثـم حملـت ياه عبـد الحـار ، فأبيـا أن ي  وألفعلن وألفعلن يخوفهمـا، سـم    ،فيشقه فيخرج من بطنك  "

ثـم حملــت فأتاهمـا فـذكر لهمــا فأدركهمـا حــب الولـد، فســمياه  ،طيعـاه، فخـرج ميًتــاال مثــل قولـه، فأبيــا أن ي  فأتاهمـا فقـ
ك اء  ف يم ا آت اه م ا{: -عز  وجل  – الحار  فذلك قوله عبد ر  ع ال ل ه  ش    [ رواه ابن أبي حاتم.190]األعراف: }ج 

 ن في عبادته.عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يك صحيح   وله بسند  
ال حًا{في قوله:  عن مجاهد   صحيح   وله بسند   ال يكون إنساًنا، وذكر  قال: أشفقا أن [190]األعراف: }ل ئ ن  آت ي ت ن ا ص 

 معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
 فيه مسائل:

 األولى: تحريم كل اسم  م عبد  لغير هللا.
 الثانية: تفسير اآلية.

رك في  مجرد تسمية  لم ت قصد حقيقتها. الثالثة: أن هذا الش  
 الرابعة: أن هبة هللا للرجل البنت السوية من الن  عم.

 الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة، والشرك في العبادة".
، أجمعـين أصـحابهالحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسـوله نبينـا محمـد وعلـى آلـه و 

 أما بعد...
ـا }"بـاب قـول هللا تعـالى:  اإلمـام الُمجـدد فـي كتـاب التوحيـد، يقـول: -رحمه هللا تعالى–فيقول المؤلف  ـا آت اه م  ل م  ف 

ــا ــا آت اه م  ك اء ف يم  ــر  ــال  ل ــه  ش  ع  ــال ًحا ج  الولــد ســواٌء كــان ذكــر ا أو أنثــى مــن أعظــم ِنعــم هللا " [190]األعــراف:اآليــة  {ص 
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ن ي اال م ال  و ال ب ن ون  ز ين  } ي اة  الد  هـذا فوالنِ عم تحتاج إلـى ُشـكر، فمـن ُيقابـل الـنِ عم بكفرهـا بالشـرك  ،[46]الكهف: {ة  ال ح 
يد  }ماذا يستحق؟ يستحق العقوبة والعذاب الشديد  د  ت م  إ ن  ع ذ اب ي ل ش  ف ر  ل ئ ن  ك  ن ك م  و  ت م  أل  ز يد  ر  ك   .[7]إبراهيم: {ل ئ ن  ش 

جلَّ –سواء  كانت الولد وهي من أعظم النِ عم، الذكر واألنثى كالهما من ِنعم هللا  -جلَّ وعال– فهذه النِ عم من هللا
وإن كان عموم الناس أو غالب الناس ُيفضلون الذكر عن األنثى، لكن من ُرِزق اإلنـاث ينظـر إلـى مـن  -وعال

ى أهلهـا، وكـم مـن شـيٍخ وعجـوز ُحِرم الجميع، فيعرف قـدر نعمـة هللا عليـه، وكـم مـن بنـٍت جـاءت بالبركـات علـ
يـة، فاإلنسـان وعاشـا عنـدها عيشـة  هن ،عاشا في بيت بنتهما نعـرف مـن هـذا أمثلـة، لـيس لهـم إَّل هـذه البنـت

هم من البنات وأنفتهم منهم وخوفهم من العار بسـببهن هـذا شـيء، لكنـه لـيس مـن اإلسـالم طريقة العرب وتأذِ ي
 في شيء.

ا، وعائشـ ـرت بـوَّلدة أحـٍد مـن أقاربهـا مـا تسـأله -رضـي هللا عنهـا–ة المقصود أنه يـأتي صـالح  أم ذكـر  :إذا ُبشِ 
 غير سوي؟   أم أنثى، تسأل سوي 

ــال ًحا} ــا ص  ــا آت اه م  ل م  ا، والصــالحية أعــم مــن أن تكــون فــي الــدنيا أو مــا يعــم يعنــي ســويًّ  [190]األعــراف:اآليــة  {ف 
ــا، لكــن هــذا الوقــت وقــت اإلتيــان الصــالحية فــي أمــور الــدنيا أو فــي البــدن بالــذات أقــرب منهــا إلــى  اآلخــرة أيض 

 الصالحية في الجملة، لكن اللفظ يحتمل.
ع ال  }سواٌء كان وقت اإلتيان كما يقتضيه الشرط  ال ًحا ج  ل م ا آت اه م ا ص  أو مـا يتعقـب ذلـك  [190]األعراف:اآلية  {ف 

النعمــة فــي صــالح الولــد ُتقابــل بالمعاصــي، مــن صــالٍح فــي الــدين يــأتي الولــد الصــالح لوالديــه، ثــم تكــون هــذه 
وتربية الولد على ما ُيناقض هذا الصالح أو ينقض هذا الصالح؛ ألن بعض النـاس مـن شـفقته علـى مـا يـزعم 
على ولده أن يؤمِ ن له كل ما يحتـاج بمـا فـي ذلـك مـا فيـه ضـرره، كثيـر مـن األمـور التـي تـؤمَّن لـألوَّلد يصـير 

على الصلوات، ولـيس لـه رفقـاء  افي ُمقتبل عمره، وفي حلقات التحفيظ، ومحافظ   امستقيم   وشاب ا االمنبت حسن  
  سوء، ثم يكون الوالد سبب ا في ضياعه، بما يؤمنه له من مالذ الدنيا وشهواتها.

فُشكر النعمة أن تحرص على سقي هذا الغرس الطيب بما يزيده، والولـد الصـالح نفعـه ظـاهر فـي حياتـك وبعـد 
ـن  ث ـال    »ديث الصـحيح مماتك، وفـي الحـ ل ـه  إال  م  ـان  ان ق ط ـع  ع م  ن س  ـات  اإل  ع و ل ـه  » منهـا «إذ ا م  ـال ح  ي ـد  ل ـد  ص   «أ و  و 

      على أهله.     اوعذاب   غير الصالح ما ينفعك في شيء، واألمثلة في بيوت الناس بكثرة، بل يكون شقاء  
ع و ل ه  » ال ح  ي د  ل د  ص  ُوِجـد فـي بيئـة مـا بـذلت أي سـبب لصـالحه، وتعجبـون حينمـا يكـون ُمعلـم  ولد صـالح «أ و  و 

قديم يقول بلسانه ونحن نسمع يقول: وهللا ما دريت أنه بقي يحفظ القرآن إَّل وهم ُينـادون فـي الحفـل، ُينـادون 
 ، مثل هذا ماذا يجني من هذا اإلهمال؟ اووجد اثنين من أوَّلده ُحفاظ   ،في الحفل
يًرا}يقول:  -الجلَّ وع–ألن هللا  ـغ  ب ي ـان ي ص  ـا ر  م  ـا ك  ه م  م  ق ل  ر ب   ار ح  الكـاف كـاف تعليـل، يعنـي إذا  [24]اإلسـراء: {و 

 ترجو؟ لكن فضل هللا واسع. ماذا اما ربيته صغير  
 عالم ُتجازى؟  فلكن يبقى أن المسألة فيها نظر إذا تربى الولد من غيرك وَّل بذلت أي سبب 

ــ} ــا ص  ــا آت اه م  ل م  ــاف  ــا آت اه م  ك اء ف يم  ــر  ــه  ش  ــال  ل  ع  ــي بــن حــزم "قــال ابــن حــزم"  [190]األعــراف: {ال ًحا ج  ــو محمــد عل أب
 في األصل في العقائد. ،األندلسي اإلمام المشهور على خلٍل كبير عنده في األصول
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" كعبــة، ومــا أشــبه ذلــك، وعبــد ال، كعبـد عمــرو  د  لغيــر هللااتفقــوا علـى تحــريم كــل اســم  م عب ــقــال ابــن حــزم الظــاهري: "
 اَّلتفاق على تحريم كل اسٍم ُمعبَّد لغير هللا.

أم يعني: لـم يتفقـوا عليـه، " حاشا عبد المطلب"يعني غير حرام يجوز؟ ما معنى اَّلستثناء؟ " حاشا عبد المطلب"
 ؟التحريم هو المعروف عند عامة أهل العلم

أنا النبي ال كذب، أنـا »: -عليه الصالة والسالم–له فيه قول: أنه ليس بحرام، ويستدل من يقول بهذا القول قو 
م، لــوَّل أنــه جــائز مــا قــال:  «ابــن عبــد المطلــب ــر  ؛«أنــا ابــن عبــد المطلــب»كيــف ينتســب إلــى اســٍم ُمحــرَّ ألنــه غيَّ

خبـر عـن اسـم؟ خبـر عـن اسـم انتهـى وَّل فائـدة فـي تغييـر اسـم أم األسماء، لكن هل هذا الكالم إنشـاء تسـمية 
  خالص انتهى اسمه.فلتغيير يكون لشخٍص حي ُيدعى به، أما الميت شخٍص قد مات، ا

 طالب:........
 المطلب عمه. ،العبودية ما هو بالمطلب ،َّل

 طالب:........
 أخوه األكبر.

 طالب:.......
 َّل الكالم عبد، الكالم على عبد المطلب الُمركَّب.

 طالب:.......
جاء مع أخيه المطلب من المدينة كـان  -اسمه شيبة-لمطلب هو اشتهر بهذا، هو أصله جاء عبد ا ،للشهرة 

ـا مـا، فـرآه النـاس مـع المطلـب، فقـالوا: عبـد المطلـب، مـا عند أخواله، وجاء إلى مكة وقـد غيَّ  رتـه الشـمس نوع 
عليــه الصــالة –وليســت عبوديــة عبــادة، عبوديــة الــرق حتــى فــي عصــره  ،ســموه عبــد هللا، وهــذه عبوديــة ِرق 

 يعني رقيقه. ،فالن فالن عبد -والسالم
 المقصود أن عبد المطلب أصل التسمية أنها عبودية رق، وليست عبودية عبادة.

ُيخبــر عــن جــده أن اســمه عبــد المطلــب، ُيخبــر عــن اســمه،  -عليــه الصــالة والســالم–األمــر الثــاني: أن النبــي 
نبـي ال كـذب، أنـا ابـن عبـد أنـا ال»: -عليـه الصـالة والسـالم–وليس فـي هـذا دليـل قطع ـا، هـذا الرجـز الـذي قالـه 

 .«المطلب
ـا }يقـول:  -جـلَّ وعـال–وهللا  -عليـه الصـالة والسـالم–وفي المسألة بعض مسائل أخـرى مـن إنشـاده الشـعر  م  و 

ر   ع  ن اه  الش   ل م   إلى غير ذلك من المسائل التي تحتمل مثل هذا الكالم. [69]يس: {ع 
 هذا خبر وليس بإنشاء فال دليل فيه.

ي: أن العبودية ليست عبودية عبـادة، بـل هـي عبوديـة رق؛ ألنهـم رأوا أسـمر مـع أبـيض قـالوا: هـذا األمر الثان
 شيء، واشتهر بذلك. أومن المدينة  ومشتريهعبد 

–اإلشكال والذي ُيمكن أن يرد وليس فيه ُمستمسك أن في الصحابة من اسمه عبـد المطلـب، ولـم ُيغيـره النبـي 
اب في اسمه أنه المطلب وليس عبد المطلب، وبهذا جزم أكثر الُحفـاظ علـى ولكن الصو  -عليه الصالة والسالم

 أن اسمه المطلب، فال دليل فيه.
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 .اولو رأينا التهذيب لو كان موجود  
 طالب:.......

ــره النبــي  هــذا الــذي فيــه ُحجــة، ولكــن  -عليــه الصــالة والســالم–هــذا لــو ثبــت أن اســمه عبــد المطلــب ومــا غيَّ
 وليس عبد المطلب، فال دليل فيه. ،الُحفاظ أن اسمه المطلبالصواب وجزم به أكثر 

هـذا  "حاشـا"هذا اَّلستثناء عرفنا أنه من اإلجماع، وليس مـن تحـريم التسـمية؛ ألن  "حاشا عبد المطلب"وقوله: 
 اَّلستثناء متعقب ألمرين:

 أحدهما: نقل اَّلتفاق.               والثاني: التحريم.
فلـم ُيتفـق عليـه، وإن كـان الصـواب والصـحيح تحريمـه،  "حاشـا عبـد المطلـب"نـي إَّل يع ،فهو عائٌد على اَّلتفاق

ا على التحريم فليس بحالل.   وليس عائد 
 لـيس فـي كـالم ابـن حـزمٍ يعني في كالم الشيخ سليمان في )تيسير العزيز الحميد( سليمان بن عبـد هللا يقـول: "

علــى تحريمــه كحــال عبــد الكعبــة، والصــواب المنــع منــه بعبــد المطلــب، وإنمــا فيــه أنــه لــم ُيجمــع  جــواز التســمية
وهـذا لـيس مـن  ،«أنـا ابـن عبـد المطلـب»: -صـلى هللا عليـه وسـلم–وليس للمخالف حجة إَّل قول النبي  ،كغيره

عليـه –ورد علـى لسـانه فقـد باب إنشاء التسمية بذلك، وإنما هو من باب اإلخبار باَّلسم الـذي ُعـِرف بـه، وإَّل 
ي أحاديث صحيحة تسـمية عبـد منـاف، إذ ا يجـوز عبـد منـاف، بنـو هاشـم وبنـو عبـد منـاف ف -الصالة والسالم

شيٌء واحد في الجاهلية واإلسالم، بنو عبد مناف، إذ ا يجوز؟ ما يجوز، يعني مجرد ورود اَّلسـم علـى اللسـان 
 لإلخبار فقط هذا ما ُيبيحه.

لسـان بعـض الكفـرة يقولهـا اإلنسـان علـى أنـه  وكما يقول أهل العلم: ناقل الكفر ليس بكافر، وفـي القـرآن علـى
ل ى} نقل في قول فرعون: ب ك م  األ ع  ل ـى}تقـول:  أن مـا يجـوز [24]النازعـات:{ أ ن ا ر  ب ك ـم  األ ع  ؟ [24]النازعـات: {أ ن ـا ر 

 شيء، ناقل الكفر ليس بكافر. هُتنشئها من نفسك، لكن تنقلها ما في أن َّل يجوز
 طالب:........

 قال ابن حزم ذلك. ،عبد الوهاب ما هو ابن
 طالب:........

 ابن حزم."حاشا عبد المطلب" في المتن 
 طالب:........

 هذا المتن.
 طالب:........
 َمن الذي قاله؟ 
 طالب:.........

 َّل: ابن حزم الذي قاله، صاحب الكتاب ماذا يقول؟ قال ابن حزٍم: كذا كذا حاشا عبد المطلب.
 حسن هللا إليك.طالب: عندي بالتهذيب أ

 ماذا يقول؟
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وأمـه أم الحكـم  "قال: عبد المطلب اسمه عبد المطلب بن ربيعة بن الحـار  بـن عبـد المطلـب بـن هاشـم الهاشـمي،
 وعن علي". –صلى هللا عليه وسلم–، روى عن النبي بنت الزبير بن عبد المطلب

 يعني أمه أخت ضباعة بنت الزبير، نعم.
ومحمــد بــن عبــد هللا بــن الحــار  بــن نوفــل علــى  ،بــن الحــار  بــن نوفــل بــن عبــد هللا وعنــه ابنــه عبــد هللا وعبــد هللا"

رسـول  غيـرولـم ي   رجـاًل، -صلى هللا عليه وسـلم-في ذلك كله قال ابن عبد البر: كان على عهد رسول هللا  خالف  
ومـات فـي إمـرة  ،عمر الشام في خالفةانتقل إلى ثم  ،سكن المدينة ،اسمه فيما علمت -صلى هللا عليه وسلم–هللا 

 .سنة اثنتين وستينبن معاوية يزيد 
 قلت: قال العسكري: هو المطلب بن ربيعة".

 .المطلب يعني َّل عبد المطلب
 ."هكذا يقول أهل البيت وأصحاب الحديث يختلفون"

ومــن غيــر أهــل البيــت قومــه وعشــيرته، وأئمــة الحــديث النقلــة، هكــذا يقولــون: المطلــب َّل عبــد المطلــب، ومــن 
الروايـة مـن لناس سواهم يعنـي كـان أهلـه وعشـيرته مـا يعرفـون أنـه المطلـب، وأئمـة الحـديث الـذين يتـداولون ا

 .طريقه يقولون: المطلب
 :ومـنهم مـن يقـول ،المطلب بن ربيعـة :قولمن ي "يقول: هكذا يقول أهل البيت، وأصحاب الحديث يختلفون، فمنهم

 .عبد المطلب
 .المطلب :قالوي   ،مطلبوقال أبو القاسم البغوي: عبد ال

 واحد وستين".وقال أبو القاسم الطبراني: الصواب المطلب، وذكر أنه توفي سنة 
 خالص.

 طالب:........
 أحيان ا يقولون: في ابن عساكر عسكري، مثل ما يقولون بابن قتيبة ُقتبي.

 طالب:........
 أنا ما أدري بعد. ،ي يظهرذهذا ال

ــا} يعنــي" فــي اآليــة قــال -مــارضــي هللا عنه– وعــن ابــن عبــاس  " ــا آت اه م  ك اء ف يم  ــر  ــه  ش  ــال  ل  ع  ــال ًحا ج  ــا ص  ــا آت اه م  ل م   {ف 
 ى حواء ونتج عنه الحمل.يعني على الرواية أن آدم تغشَّ اها" "لما تغش   [190]األعراف:

أم نـي أسـلوب ترغيـب يع" آدم حملت، فأتاهما إبليس، فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكمـا مـن الجنـة اهالما تغش  "
 ترهيب هذا؟ 

 طالب:.......
 من الجنة؟ أخرجتكم منيقول: أنا  اي ُيطيق شخص  ذين العقل الأ

 طالب:.......
 من الجنة ُتطيعونه؟! أخرجتكمطيب أنا 

 طالب:.......
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ُتطيعـه؟! َّل شـك أن اللفـظ  ،لـك َّل ُيطيعه عاقل وهو يقول: أنـا الـذي طلعـتكم مـن الجنـة، أنـا عـدوما ُيطيعونه، 
 ُمنكر.

األيـل الوعـل،  "أيـل ألجعلـن لـه قرنـي طيعني أوفقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لت   ،فأتاهما إبليس "
 ماذا يقول الشاعر؟

مـــــــــــــــــًا ليوهنهـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــخر ًة ي و  ح  ص   ك ن ـــــــــــــــــاط 
 

ـــــــــــــــل    ـــــــــــــــه  الو ع  ن  ـــــــــــــــى ق ر  ه  ـــــــــــــــر ها و أو  ـــــــــــــــم  ي ض  ل   ف 
 

 طالب:.......
 تستطيع، لكن أنت عدو، ما أنت بناصح.تخيل أنك 

 طالب:.......
 ها أحٌد ممن ُيعتد بهم من أهل الصحاح.أصل القصة باطلة، ولم يروِ 

ياه عبــد الحــار  ،وألفعلــن وألفعلــن أيــل فيخــرج مــن بطنــك فيشــقه ألجعلــن لــه قرنــي أو" ألن اســمه  ؛"يخوفهمــا، ســم  
ا له ،الحارث  إلبليس. ،فُيريد أن يجعاله عبد 

يا أن ي طيعاه، فخـرج ميًتـا، ثـم حملـت فأتاهمـا فقـال مثـل قولـه، فأبيـا أن ي طيعـاه، فخـرج ميًتـا، ثـم حملـت فأتاهمـا فأب"
 خشيا أن يموت كسابقيه. "فذكر لهما فأدركهما حب الولد

ــا{: -عــز  وجــل  –فــذلك قولــه  ،فســمياه عبــد الحــار " ــا آت اه م  ك اء  ف يم  ــر  ــال ل ــه  ش  ع  اه ابــن أبــي [ رو 190]األعــراف: }ج 
 ".حاتم

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
 نسي في القصة األولى ما هو بذي.

 طالب:.......
 أو مات عليه آدم؟ ،َّل َّل، بعد أن تاب هللا عليه، ُذِكرت توبته من الشرك، هل تاب من هذا الشرك

 طالب:.......
 ؟ماذا

 طالب:.......
 من الشرك؟ أعظم من أكل الشجرة.

 .....طالب:...
 من أيش من الشرك أو من أكل الشجرة؟ 

 طالب:........
 أكل الشجرة، ما ُذِكرت القصة في القرآن وَّل ُأشير إليها، وَّل في حديٍث صحيح في الصحيحين وَّل غيرهما.

 طالب:........
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فـي المقصود أن القصة ليست بصحيحة ولو كانت صحيحة لُذِكرت في الصحاح، وألشير إليهـا فـي القـرآن كمـا 
إن كانـا تابـا فيجـب أن ُتـذكر فأو لم يتوبا،  ،قصة إخراجه من الجنة، وَّل يخلو إما أن يكونا تابا من هذا الشرك

والنـاس يأتونـه  ،التوبة أظهر من الذنب، يكون ذكر التوبـة أظهـر مـن الـذنب، وإن لـم يتوبـا فنقـول: آدم ُمشـرك
 ! َّل َّل.؟يستشفعون يوم القيامة وهو مشرك معقول

 ......طالب:..
وفـي شـيء كثيـر يعنـي، كـونهم  ،وهي موجودة في كتب التفسير، وفي كتب أسباب النـزول ،هذه تناقلها األئمة

يتســاهلون فــي مثــل هــذه األمــور يعنــي فيمــا يتعلــق بالتفاســير والمغــازي والفضــائل وكــذا يتســامحون، لكــن مــا 
 ،سـلف هـذه األمـة يـذكرون كـل شـيءيذكرها بإسنادها، في عصر الرواية في المتقـدمين فـي  ،يقررون صحتها

وقـد تثبـت عـن صـحابي، ويكـون هـذا الصـحابي تلقاهـا عـن أهـل الكتـاب، وهـذا  ،لكن بسنده، فيأتي من يتلقـف
وموجودة عنهم باألسانيد الثابتـة عـنهم، لكنهـا َّل  ،يعني الصحابة الذين يأخذون عن أهل الكتاب ،كثير موجود
 تثبت حقيقة .

 طالب:........
 .لو نقل ،َّل

 طالب:........
 ونقل.

 طالب:........
 هو اَّلختالف في وقفه ورفعه معروف عند أهل العلم موقوف موجود. ،َّل

 هذه مسألة. ،على كل حال رواه ابن أبي حاتم، ما قال: رواه البخاري وَّل مسلم وَّل أحد ممن يلتزم الصحة
ا.؛ ولهذا أمااألمر الثاني: أنها قد يصح سندها ويكون متنها ُمنكر    ثلة كثيرة جدًّ

يسـتروح إلـى ثبـوت هـذه القصـة،  -رحمـة هللا عليـه–الشـيخ " وله بسند  صحيح  عن قتادة"وعلى كل حال يقول: 
 هو ليس بالمعصوم.

  قصة الغرانيق قصة باطلة.
 طالب:.......

ة سـورة ي دسـها الشـيطان فـي آيـأهل العلم، لكن قصة الغرانيق الت ابن كثير قالها، وقالها جمع من ،موضوعة
ابن حجر يقول: ُطرقها كثيرة تـدل علـى أن  -عليه الصالة والسالم–دسها الشيطان على لسان الرسول  ،النجم

فهي من قبيل الحسن، الشيخ محمد في السـيرة يثبتهـا مـع أنهـا باطلـة باتفـاق الُحفـاظ، بـالنظر إلـى  ،لها أصال  
د قـد ُتوجـد لل فيســتروح  ،قصـص ُطـرق ُيلملـم بعضـها إلـى بعـضالسـند فقـط، يعنـي النظـر إلـى السـند نظـر مجـرَّ

ين رحـم هللا  ،فيما ُيناقض التوحيـد، فالمسـألة كبيـرة ،في الشرك ،بعضهم إلى ثبوتها، لكن إذا كانت في أصل الدِ 
 الشيخ هو ليس بالمعصوم.

 طالب:........
 وهي باطلة، استنكروها، قالوا: صحيحة؟ ،سبعة من التابعين
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 طالب:.......
 ،في عصر الرواية ما يلزم التعقيب بصحيح وباطل، ُيـذكر الخبـر بسـنده، والُمتلقـي ُيميـز -يا أخي-م ما يلز  ،َّل

 هذه طريقتهم.         
يعني الشـرك فـي الطاعـة غيـر الشـرك  "ولم يكن في عبادتـه ،وله بسند  صحيح  عن قتادة قال: شركاء في طاعته"

: -جــلَّ وعــال–فــي قولــه  -عليــه الصــالة والســالم–بــي فــي العبــادة، وإن كــان فــي حــديث عــدي بــن حــاتم أن الن
ـــن  د ون  َّللا   } ب اًبـــا م  م  أ ر  ر ه ب ـــان ه  ب ـــار ه م  و  ـــذ وا أ ح  أليســـوا يحرمـــون الحـــالل »قـــال: مـــا عبـــدناهم، قـــال:  [31]التوبـــة: {ات خ 

بـين الطاعـة  اك فرق ـوَّل شـك أن هنـا ،«فتلـك عبـادتهم»قـال: بلـى، قـال:  «وتطيعونهم، وي حلون الحرام فتطيعـوهم؟
 والعبادة.  

ـا ل ـم  ي ـأ ذ ن  ب ـه  َّللا   } ين  م  ـن  الـد   ر ع وا ل ه م  م  ك اء  ش  ر  ولـو قلنـا بهـذا علـى ظـاهره لقلنـا: إن كـل  [21]الشـورى: {أ م  ل ه م  ش 
ـلون  ر دون مـنهم ابـن عبـاس: كفـ ،حكم بغير ما أنزل هللا شرك وُكفـر وخـالص وانتهـى اإلشـكال، والعلمـاء ُيفصِ 

 كفر.
كـان ممــن ُيطــاع مــن وَّلة األمــر أو مــن اآلبـاء أو مــن لــه عليــه ُســلطة كونــه  فكـون اإلنســان ُيطيــع آخــر ســواء

لكـن هـل يصـل إلـى  ،-جلَّ وعال–ُيطيعه في معصية هللا فيه نوع شرك؛ ألنه تقديم لطاعة فالن على طاعة هللا 
 حد الكفر والشرك؟ 

 . "ي عبادتهشركاء في طاعته ولم يكن فولذا قال: "
 طالب:.......

 وَّل يستحل ذلك، يعني في قصة آدم؟ ،قد ُيطيعه في التسمية فقط
 طالب:.......

ا قلنا بثبوته.  َّل ما يلزم أنهم يرون الِحل هذا أيض 
 طالب:.........
 .كفر أكبر بال شك

 طالب:........
 لى من؟ إعبدُه الضمير يعود 

 طالب:.......
وأراد أن يستخفي عن النـاس هـذا بينـه وبـين  ،شيء أوحسين  أوعلي  ؛بعبد فالن طيب إَّل من أراد أن ُيسمي

 ربه، وإَّل فاألصل أن عبده عبد هللا.
 يعدلون عن اَّلسم الصريح إلى الضمير؟  جعلهملكن ما الذي 

 طالب: ...
 أنت جاوب عن هذا.

 طالب:.......
 ؟ماذا
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 طالب:........
 تراهم ُيسمون عبده.
 طالب:........    

ـال حًا{وله بسند  صحيح  عن مجاهد  فـي قولـه: " يعنـي  "[ قـال: أشـفقا أال يكـون إنسـاًنا190]األعـراف: }ل ـئ ن  آت ي ت ن ـا ص 
 الصالحية صالحية البدن.

ـب علـى القصـة "أال يكون إنساًنا"يعني خافا  "أشفقا" مـن توابـع القصـة عنـد ثبوتهـا تـأتي  ،هذا كل بناء  على مركَّ
 وإذا قلنا ببطالنها انتهى كل شيء.    مثل هذه األشياء،

 وغيرهما. ،وسعيد بن المسيب ،الحسن البصري " وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما"قال: 
وابــن أبــي حــاتم، ورواه عــن الحســن الطبــري مــع أنــه مــروي عــن  ،رواه عــن ســعيد بــن جبيــر الطبــري بتاريخــه

ـا}الحسن بأسـانيد صـحيحة أن المقصـود فـي اآليـة  ل م  ك اء ف  ـر  ـال  ل ـه  ش  ع  ـال ًحا ج  ـا ص  جـنس  [190]األعـراف: {آت اه م 
جـنس بنـي آدم  ،بعينه، يعنـي موجـود فـي الجـنس اوليس شخص   ،اإلنسان، وأن هذا موجود في جنس اإلنسان

ا سـويًّ الذي ُخِلق من نفٍس واحدة، وُخلق منها زوجها هـذا الجـنس ُيوجـد  ا أشـرك، فيـه مـن ُيشـرك إذا أوتـي ولـد 
 افيكون شـرك   ،-جلَّ وعال–ُيقدم طاعة هذا الولد على طاعة هللا بل  ر الشرك ما يلزم أن يسجد له وَّل...ومظاه

ر ك ون  } :في الطاعة؛ ولذا قال في آخر اآلية ال ى َّللا   ع م ا ي ش   ألن المراد الجنس. ؛[190]األعراف: {ف ت ع 
ر ك ون  } ال ى َّللا   ع م ا ي ش   لو أراد آدم وحواء قال: فتعالى هللا عما ُيشركان، ثنى. [190]األعراف: {ف ت ع 

ت ت ل وا}وفي آية الحجرات  ن ين  اق  م  ت ان  م ن  ال م ؤ  ألن المنظور إليه جنس الطائفة ما هو بفرد  [9]الحجرات: {و إ ن  ط ائ ف 
ت ت ل وا}من أفرادها  المقصـود فـي اآليـة َّل شـخص مـا قـال: اقتتلتـا، فهـذه األمـور كلهـا تجعـل أن  [9]الحجـرات: {اق 

والـدَّلئل  ،يعني، وجود ُمحقق فـي الجـنس، وَّل ُيقصـد بـه شـخٌص بعينـه ،بعينه، وإنما وجوده وجود في الجنس
 على ذلك كثيرة من وجود ما تدل عليه اآلية.

قد يذهب إلى سحرة، قد يذهب إلـى كهنـة، قـد يـذهب إلـى كـذا  ،وتجد حب الولد يدعوه إلى أمور ،إنسان ُيشفق
من أجل المحافظة على حياة هذا الولد، وتجد التعليقات والتمائم كله مـن أجـل هـذا الولـد الـذي ُرزقـه قـد  ؛كذاو 

بعـد أسـفار، ثـم بعـد  ،يكون بعد عناٍء طويل، قد يكون بعـد ِكبـر، قـد يكـون بعـد اسـتمرار عالجـات سـنين طويلـة
يه، وراحوا للسحرة، وراحوا لكذا، وراحـوا ذلك إذا مرض أشفق عليه شفقة قد تودي به إلى الشرك، وتؤدي به إل

  .كامال   اوتعلقوا بهم تعلق   ،لألطباء
أي مـرض مـن األمـراض،  أووواقع الناس اليوم بعد أن ضعف اليقين عندهم تجد مجرد ما ُيصـاب الولـد بنزلـة 

زول الطبيــب الطبيــب، قــد تكــون فــي وقــت النــ :وُيشــفق عليــه أمــه أو أبــوه تجــدهم فــي منتصــف الليــل يفزعــون 
بسـبب زيـادة الشـفقة علـى الولـد، إضـافة   ؛اصرف عنه كل شيء، لكن يغيب هذا عنهم ،يا رب ،يا ربِ   ،اإللهي

م هللا  جــلَّ -بسـبب هـذا الولـد، وتقـديم طاعتـه، والشـفقة عليـه علـى طاعـة هللا  -جـلَّ وعـال–إلـى ارتكـاب مـا حـرَّ
 .-وعال

 طالب:.......        
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ـر ك ون  }اآليـة وآخرهـا؟  نعم، لكن هناك ارتبـاط بـين صـدر ـا ي ش  ـال ى َّللا   ع م  هـذه تنفـي كـل مـا  [190]األعـراف: {ف ت ع 
قالوا؛ ألنه َّل يخلو إما أن يكون أشرك وتاب من الشرك، طيب ما ُذِكرت التوبة مثل توبته من أكـل الشـجرة، مـا 

 األمر أعظم؛ ألنه مات على شركه. ،تاب
 طالب:........

ا ما قال إَّل لما  خلقك هللا بيده، وأسكنك جنته، وأسجد لك مالئكته، مـا ذكـر إَّل  ،قيل له: أنت آدم أبو البشرأبد 
 األكل من الشجرة، ولو أشرك هذا الشرك كان أعظم من األكل من الشجرة.

 طالب:........
 الشرك أعظم. ،أشد

  "فيه مسائل:: -رحمه هللا تعالى–يقول 
–بدون استثناء، ومن استثنى عبد المطلب فإنما استثناه لمـا جـاء عنـه " األولى: تحريم كل اسم  م عبد  لغير هللا

وعرفنا أن هذا مـن بـاب اإلخبـار َّل مـن بـاب  ،«أنا النبي ال كذب، أنا ابن عبد المطلب» -عليه الصالة والسالم
اسـمه ف اإلنشاء، والتغيير إنما يكون لالسم المتداول الذي ُيـدعى بـه بـين النـاس، أمـا مـن مـات انتهـى وانتهـى

 معه. 
 قد تقدم."الثانية: تفسير اآلية" 

رك في مجرد تسمية  لم ت قصد حقيقتها"   وهذا بناء  على ثبوت القصة."الثالثة: أن هذا الش  
 بل من أعظم النِ عم ُينظر إلى كونها سوية."الرابعة: أن هبة هللا للرجل البنت السوية من الن  عم" 

 طالب:........
 سوية خلقتها.

 ........طالب:
في الخلقة نعم؛ ولذلك كانت عائشة َّل تسأل عن ذكر وَّل أنثى أيًّـا كـان، لكـن المقصـود أنهـا سـوية صـالحة مـا 

 فيها نقص، ما فيها عيب، ما فيها عاهة.
 طالب:.......

أشـد أو  ،ليكون ذكر الولد من باب أولى، الشيخ نظر إلى األدنى فتستنبط منه أن الولد الذَّكر أولى منهـا ؛نعم 
 وإَّل في حقيقة األمر كم من بنٍت تعدل العشرات من األوَّلد، نعم. ،في عند الناس
 طالب:.......

 هذا كالم ابن كثير، وهذا تفسيره المعروف.
 طالب:.......

 نعم.    
ــادة "الخامســة: ذكــر الســلف الفــرق بــين الشــرك فــي الطاعــة، والشــرك فــي العبــادة"  "شــركاء فــي يعنــي فــي كــالم قت

عنـي مربـوط بالقصـة، لتخليص األبوين مـن شـرك العبـادة، ي ؛وهذا بناء  على القصة لم يكن في عبادته"طاعته و 
 ن القصة غير ثابتة ما احتجنا إلى هذا مع أن هناك فرق ا بين شرك الطاعة وشرك العبادة.لكن لو قلنا: إ
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 طالب:........
 هذا شرٌك أكبر. -جلَّ وعال–ماثلة لعبودية هللا وهللا يحتاج إلى تفصيل، كأنه يزعم أن العبودية عبودية....م

 ما الفروق بين شرك الطاعة وشرك العبادة؟ ،طالب: أحسن هللا إليكم
 تطوف. ،شرك الطاعة يتمثل في األمر والنهي، وشرك العبادة يتمثل في األفعال تسجد

 يعني ال يجوز أن يكون إال هلل؟ ..طالب: يعني شرك العبادة ليس له
 جلَّ وعال.

 طالب: فقط العبادة، الطاعة ممكن تكون هلل ولغيره؟
 نعم.

 طالب:.......
ـِه فرق بين طاعة هللا، وطاعة المخلوق، طاعة هللا َّل تكون عبادة إَّل مـع " هنعم؛ ألن وعبـادُة الـرحمِن غايـُة حبِ 

 ".مع ُذلِ  عاِبِدهِ 
 لمخلوق هل هذا شرك؟ شرك طاعة، يعني كونه ي طيع ا -أحسن هللا إليك–طالب: لكن كيف ي سمى 
 فيما َّل ُيطاع فيه إَّل هللا؟

 طالب: نعم.
 في التشريع شرك بال شك.

 ين راح السؤال؟أواحد يسأل  هناككان 
 هذا يأتي يقول: هل التسمية بالتعبيد لغير هللا شرك أكبر أو أصغر مع التفصيل؟

فيمـا ُيقـال فـي غيـره عبـد هللا وعبـد  - وعـالجلَّ –مثل ما قلنا: أنه إذا اعتقد أنه عبٌد لفالن مساوية لعبودية هللا 
مجــرد مــرور إجــراء علــى كــان وإَّل إذا  -نســأل هللا العافيــة–الــرحمن إذا رأى التســوية فــي هــذا فهــذا شــرك أكبــر 

 اللسان فهو شرٌك أصغر كالحلف بغير هللا.
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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 .نعم

علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه  وبــارك بســم هللا الــرحمن الــرحيم، الحمــد هلل رب العــالمين، وصــلى هللا وســلم
 أجمعين.

 لمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.لاللهم اغفر لنا ولشيخنا و 
ـــن   بـــاب قـــول هللا تعـــالى:": -رحمـــه هللا تعـــالى–مـــام المجـــدد قـــال اإل س  ـــم اء  ال ح  ين  }و لِل    األ  س  وا ال ـــذ  ذ ر  ـــا و  ع وه  ب ه  ـــاد  ى ف 

م ائ ه { د ون  ف ي أ س   .[180]األعراف:اآلية  ي ل ح 
ــم ائ ه {} -رضــي هللا عنهمــا–ذكــر ابــن أبــي حــاتم عــن ابــن عبــاس   ــد ون  ف ــي أ س  ي شــركون، وعنــه  [180]األعــراف: ي ل ح 

 سموا الالت من اإلله، والع زى من العزيز.
 ها ما ليس منها.وعن األعمش: ي دخلون في

 فيه مسائل:
 األولى: إثبات األسماء.

 الثانية: كونها ح سنى.
 الثالثة: األمر بدعائه بها.

 الرابعة: ترك من عارض من الجاهلين الملحدين.
 الخامسة: تفسير اإللحاد فيها.

 السادسة: وعيد من ألحد".
، أجمعـين أصـحابهبينـا محمـد وعلـى آلـه و الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسـوله ن

 أما بعد...
 أن التوحيد ثالثة أقسام: -رحمه هللا تعالى–فُيقرر اإلمام الُمجدد 

 توحيد الربوبية.               وتوحيد األلوهية.                    وتوحيد األسماء والصفات.
هذا  ،وأهل العلم، وبعضهم يقول: َّل دليل عليه ودليله في ذلك اَّلستقراء من النصوص والنظر في أقوال األئمة

اَّلسـتقراء  ليس بصحيح، األشياء الحصرية إذا كانت في دائرة ما جاء عن هللا وعن رسوله، والحاصل من أهـل
علمـي  اصـطالحٌ  ،استقرائه فرد من األفراد المحصور أو قسم مـن أقسـامه فهـذا ُمسـتعمل التام بحيث َّل يند عن
 وإنما هو من مقتضى النص. ،لم، وليس من القول على هللا بغير علم؛ ألنه ليس بنصُمستعمل عند أهل الع

ــا راب ــا وســماه توحيــد المتابعــة للرســولســمعت محاضــرة لــبعض المشــايخ الكبــار أضــاف نوع  عليــه الصــالة  –ع 
 وَّل مشاحة في اَّلصطالح. ،هذا اصطالح -والسالم

 بأفعالـه بحيـث َّل د َّل يخـرج عنهـا، وتوحيـد الربوبيـة إفـراد هللالكن إذا نظرنا في األقسـام الثالثـة نجـد أن التوحيـ
 .-جلَّ وعال-من أفعاله َّل في الخلق، وَّل في الرزق، وَّل في غيرها من أفعال هللا  ُيشرك معه شيء

قـه، فجعـل للصـفات باب ـا، وجعـل  وتوحيد األلوهيـة إفـراد هللا بأفعـال العبـاد، وتوحيـد األسـماء والصـفات الشـيخ فرَّ
 -رحمـه هللا–سماء باب ا، وهذا مجرد تفنن في التصنيف، وإَّل فالكتاب حاصر لألنواع الثالثة، وعناية الشـيخ لأل
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وهو الذي حصل فيه الخلـل الكبيـر  ،بتوحيد األلوهية أكثر؛ ألنه هو الذي حصل فيه النزاع بين األنبياء وأممهم
د دعوته من أجله، وإَّل -عليه الصالة والسالم–في عصره  فتوحيد الربوبيـة المشـركون ُيقـرون بـه، توحيـد  وجرَّ

ن طوائف البدع كثيٌر منها ضلَّ في هذا الباب، لكن توحيد األلوهية هو الذي حصل أاألسماء والصفات صحيح 
 اوحصل فيه الشرك األكبر، فُعِبد مع هللا غيره في أفعال العباد، كمـ ،-جلَّ وعال–فيه المناقضة التامة لمراد هللا 

ا كالم طويل في هذا.هو مقرر   في هذا الكتاب، وفي غيره من الكتب، وشيخ اإلسالم ابن تيمية له أيض 
ائ ه { "بـــاب قـــول هللا تعـــالى:: -رحمـــه هللا–قـــال  ـــم  ـــد ون  ف ـــي أ س  ين  ي ل ح  وا ال ـــذ  ذ ر  ـــا و  ع وه  ب ه  ـــاد  ـــن ى ف  س  ـــم اء  ال ح   }و لِل    األ  س 

م  " [180]األعراف: تقديم الخبر على المبتـدأ ُيفيـد الحصـر، فاألسـماء الحسـنى هلل  [180]األعراف: اء {}و لِل    األ  س 
ن ى{ -جلَّ وعال–َّل لغيره، هلل   ل تفضيل مؤنث األحسن، أحسن وُحسنى.أفع [180]األعراف: }ال ح س 

ن ى{ م اء  ال ح س  وجـوه بالنسـبة لمـا يتعلـق وهو التمام والكمـال مـن جميـع ال ،من الحسن [180]األعراف: }و لِل    األ  س 
  .-جلَّ وعال-باهلل 

ا{ ع وه  ب ه  وهذا مع األسف مالحظ وُيعلن في وسائل اإلعـالم فـي جميـع  ،يعني بعض الناس [180]األعـراف: }ف اد 
أو في كثيـٍر مـن أقطـار المسـلمين، األسـماء الحسـنى منظومـة فـي أشـعار ُتـردد بنـاء  علـى مـا جـاء فـي حـديث 

د ُيرددونهـا بألحـان وبأصـوات وبأشـجان وبأشـياء، ،التسـعين، وَّل يثبـت الخبـر بهـذا التعـداالترمذي من التسـعة و 
 ابها ومعرفتها وإحصائها، ليس معنـى اإلحصـاء أن تعـد واحـد   -جلَّ وعال–ولكن حقيقة ما ُأِمروا به من دعائه 

ـنَّة، ُتثبـت مـا اثنين ثالثة أربعة خمسة تسعة تسعين، اإلحصاء أن تحصرها على ضوء ما جاء في الكتا ب والسُّ
صـحيح وهـو بطريـٍق  متـه. ومـا لـم يثبـت أو يـأِت بـه سـندعلى ما يليـق بجاللـه وعظ -جلَّ وعال–ثبت منها هلل 

إثباتـه مـن نـوع اإللحـاد فـي  ،فهـو مـن نـوع اإللحـاد -عليـه الصـالة والسـالم–صحيح من كتاب هللا وُسنَّة نبيـه 
انيها فادعوا هللا بها مستحضر ا من تدعو وبمـا تـدعو، مسـتعمال  ها، وعرفت معتاألسماء، فإذا أحصيتها، وضبط

من األسماء ما ُيناسب المقام، فإن كـان المقـام مقـام طلـب المغفـرة والرحمـة فـادعوه بـالغفور الـرحيم، وإن كـان 
 في مقام طلب اَّلنتقام من عدو يا جبار يا عزيز.

ل عند أهـل العلـم، وينبغـي أن نـدعو بهـا، وأمـا مجـرد تعـدادها وتالوتهـا، تالوتهـا سـواء   على كل حال هذا ُمفصَّ
ن ـة  »كان بألحان أو بغير ألحان كل هذا َّل ُيجدي إَّل بمعرفتها؛ ولذلك قال:  ـل  ال ج  خ  اه ا د  ص  واإلحصـاء َّل  «م ن  أ ح 

التوسـل و  -جلَّ وعال–يكفي فيه مجرد أن تعرف تعد، َّل ُبد أن تعرف المعنى، وأن تأتي بالغاية التي هي دعاؤه 
  إليه بها.          

ائ ه { ــم  ــد ون  ف ــي أ س  ين  ي ل ح  وا ال ــذ  ذ ر  ــا و  ع وه  ب ه  ــاد  علــى مــا  -جــلَّ وعــال–ففيــه إثبــات األســماء هلل  [180]األعــراف: }ف 
وهو اعتقاد الفرقة  ،يليق بجالله وعظمته، وهذا مذهب أئمة اإلسالم، ومن الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم

كالجهميــة وُغــالة المعتزلــة، وإَّل فاألصــل أن المعتزلــة ُيثبتــون األســماء،  لهــاخالف ــا لمــن نفاهــا وعطَّ  ،الناجيــة
 نسأل هللا العافية. ،وُينكرون الصفات، والجهمية ُينكرون األسماء والصفات

ة لــيس بشــيء؟ معــدوم، فالمعطِ لــة يعبــدون عــدم ا، كمــا أن الُممثلــأم شــيٌء لــيس لــه اســم وَّل صــفة هــذا شــيء 
 يعبدون صنم ا كما قرر أهل العلم.
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ــنَّة، ُنثبــت مــا أث عليــه  –بتــه هللا لنفســه، وأثبتــه لــه رســولهفإثبــات األســماء والصــفات علــى طريقــة القــرآن والسُّ
على ما يليق بجالله وعظمته من غير تعطيل ونفـي وجحـود، ومـن غيـر تمثيـل؛ ألن التمثيـل  -الصالة والسالم

ي  }منفي  ث ل ه  ش  م  ير  ل ي س  ك  يع  الب ص  م  إثبات للسـمع والبصـر بهـذين اَّلسـمين المتضـمنين  [11]الشورى: {ء  و ه و  الس 
ير  }للصفتين  يع  الب ص  م   .[11]الشورى: {و ه و  الس 

وأنهـا ُتمـر كمـا جـاءت كمـا صـرَّح بـه جمـٌع مـن األئمـة إنهـا  ،َفِهم بعضهم من إثبات السلف لألسماء والصفات
ــه  ــر كمــا جــاءت، أن كأنــك تقــرأ طالســم علــى طريقــة التفــويض ُيســمونه مــذهب التفــويض،  ،َّل ُيتعــرض لهــاُتَم

ــنَّة والجماعــة تمرهــا كمــا جــاءت،  الســلف يعرفــون  ،قــول: هــذا باطــل وضــاللنويقولــون: هــذا مــذهب أهــل السُّ
رسـوله المعاني، ويعتقدون أن لها معاني، لكنهم َّل ُيكيفون هذه المعاني، يقفون على ما جاءهم عن هللا وعـن 

 .-عليه الصالة والسالم–
ي مـا يفهـم الفـرق بـين السـمع والبصـر ، تمر كما جـاءت، الـذيعني عندهم أن السميع والبصير ما بينهما فرق 

 ،أو السميع والبصـير، لكـن الفـرق أنـك َّل تفهـم هـاتين الصـفتين أو هـذين اَّلسـمين علـى مـا ُيناسـب المخلـوق 
 مثله شيء، وأثِبت ما أثبته هللا لنفسه.وأنه ليس ك ،افهمهما على ما يليق بالخالق

بأسماء معينة على سبيل المثال زيٌد مـن  ااآلن الذي ُيثبت أنت تعرف أن في العالم في الشرق والغرب أشخاص  
نـه مثـل فـالن وَّل شـيء، إوَّل رأيـت صـورته، وَّل رأيـت نظيـره، وَّل قيـل لـك:  ،وأنت ما رأيته ،الناس يسكن بالهند
يعني هل يقول: زيد من النـاس هـذا الـذي  ،وأنه زيد، وتفهم معنى هذا اَّلسم له، له معنى ،ُتثبت له هذا اَّلسم

 في الهند أو الشرق أو في الغرب مثل ديز عكس زيد؟ 
َّل، تعرف أن هذا اَّلسم على هذا الشخص، وأن هذا الشخص في الجملة له صفات المخلوقين، وأنه على هذه 

تقويم، لكن كونـه لونـه كـذا أو طولـه كـذا أو عرضـه كـذا التفصـيالت أحسن  فيالصفة من ضمن من خلقه هللا 
ُتثبت له السمع والبصر، وتفهم هذه المعاني، وقد أثبتهـا  -جلَّ وعال–والكيفيات َّل تعرفها؛ ألنك ما رأيته، فاهلل 

هـا معـاني وَّل نتعـرض لكيفياتهـا، لكـن نعـرف أن ل ،وأثبتها له رسوله على ما يليق بجالله وعظمتـه ،هللا لنفسه
  ما هي بطالسم، وَّل نقول: إن اسم زيد مثل ديز عكس زيد.

ضة َّل يرون فرق   بين ديز وزيـد، خـالص سـمعنا اللفـظ َّل نتعـداه، فهـل هـذا مـراد السـلف حينمـا يقولـون:  االمفوِ 
 ُتَمر كما جاءت؟ 

ريـدون أن يحسـموا المـادة َّل وهللا؛ لئال يسترسل الناظر في هذا اَّلسم فينقـدح فـي ذهنـه التشـبيه أو التمثيـل، يُ 
والكيف مجهـول، فـالمعنى معلـوم، لكـن  ،ويغلقوا الباب، وإَّل فكلهم ُيقرون كما قال اإلمام مالك: اَّلستواء معلوم

 الكيفية مجهولة.
التنظير الذي ذكرتـه فـيمن اسـمه زيـد أو غيـره مـن األسـماء يعنـي تعـرف بهـذا أن هـذا الشـخص الُمسـمى بزيـد 

لـم أو مـن التجـار أو مـن غيـرهم مـن أصـناف النـاس تعـرف أن هـذا اَّلسـم ُمطلـق علـى سواء  كـان مـن أهـل الع
شخص، هل تتصور أن هذا اَّلسم ُمطلق على كلب؟ َّل، تعـرف أن هـذا اَّلسـم ُمطلـق علـى هـذا اإلنسـان، لكـن 

جلَّ – أسود؟ الكيفيات ما ندري عنها إَّل إذا رأيناه، وهذا بالنسبة هلل ،أبيض ،قصير ،هذا اإلنسان هل هو طويل
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أو فــي عرصــات القيامــة فــي بعــض  ،ُممتنــع؛ ألنــه َّل ُيــرى فــي الــدنيا، وَّل يــراه اإلنســان إَّل فــي الجنــة -وعــال
 المواقف.

وقد ضل بهذا الباب كثير من الطوائـف، ضـل فيـه كثيـر مـن الطوائـف، فالجهميـة  ،المقصود أن هذا هو المعنى
مـا  ،أو مثَّلنـاه بخلقـه، فهـم شـبَّهوا فـي البدايـة ،هناه بخلقـهفقـد شـب اُينكرون األسماء، يقولـون: إذا أثبتنـا اسـم  

 وصلوا إلى التعطيل إَّل على قنطرة التشبيه والتمثيل، لو لم ينقدح في أذهانهم التمثيل ما لجأوا إلى التعطيل.
ائ ه { ــم  ــد ون  ف ــي أ س  ين  ي ل ح  وا ال ــذ  ذ ر  تقيم والطريــق، ومنــه اإللحــاد هــو: الميــل عــن الصــراط المســ [180]األعــراف: }و 

 ُسمي اللحد في القبر؛ ألنه يميل عن سمت القبر إلى جهة القبلة فهو ميل.
أو بابتكـار  ،-جـلَّ وعـال–وتأويلها على غيـر مـراد هللا  ،واإللحاد في أسماء هللا إما بإنكارها أو بتحريف معانيها
ا إلحاد. -والسالمعليه الصالة –أسماء لم ُيسمِ  هللا بها نفسه، وَّل سماه بها رسوله   هذا أيض 

"وعنه: سموا الالت مـن كما سيأتي في كالم ابن عباس  ،واشتقاق األسماء لمعبوداتهم هذا إلحاد من المشركين
 هذا إلحاد. اإلله، والع زى من العزيز"

 .واإللحاد أصله الميل، وُيطلق على الميل في األصل القليل والكثير، اَّلنحراف القليل واَّلنحراف العظيم
ق ه  م ن  ع ذ اب  أ ل يم  } اد  ب ظ ل م  ن ذ  م ن  ي ر د  ف يه  ب إ ل ح  ، فاإللحـاد أعـم مـن أن يكـون اُيريـد فـي الحـرم إلحـاد   [25]الحج: {و 

ـه لمـن؟ للمسـلمين ا من الدين بالزندقة بإنكار الرب أو ما هو معلوٌم من الدين بالضـرورة أعـم هـذا موجَّ  ،خروج 
ــاك ف  ف يــه  و ال ب ــاد  }: - وعــالجــلَّ –وفــي ســياق قــول هللا  ــو اًء ال ع  اس كلهــم ســواء فــي هــذا يعنــي النــ ،[25]الحــج: {س 

 .فرق  هويرجع ما في اعاكف ساكن في الحرم أو بادي جاء لُيصلي فرض   البيت، سواء
اد  } ثم قال:  م ن  ي ر د  ف يه  ب إ ل ح   ،هـل مكـة أو مـن كـذاتأتي تقول: أنا وهللا أنـا سـاكن الحـرم أو مـن أ [25]الحج: {و 

ــاك ف  ف يــه  و ال ب ــاد  }ُقــم يــا أعرابــي عــن المكــان هــذا؛ ألنــك أنــت وأخــوك ســواء  ــو اًء ال ع  فــرق  همــا فيــ [25]الحــج: {س 
  .ابينكم

ــذا نــرى مظــاهر ُمخالفــة لهــذه اآليــة وبكثــرة َّلســيما فــي المواســم، تجــدهم فــي العشــر األواخــر مــن رمضــان  ول
ويحصـــل التشـــويش علـــى المصـــلين واألذى لهـــم، بعـــض النـــاس يـــأتي  ،ويضـــربون عليهـــا ،يحجـــزون األمـــاكن

ــ ــل علــى هــذا الفطــور شخص  َّل ُيحســن التعامــل مــع النــاس، قبــل وقــت  الإلحســان ُيحســن لُيفطِ ــر النــاس، ثــم ُيوكِ 
هـذا  ،وُقم يا قارع، ويـؤذون النـاس بهـذا ،وُقم يا نائم ،الفطور بساعة ونصف أو ساعتين يأتي في اَّلسماطات

أن يـأتي  -جـلَّ وعـال–داخل في اآلية أذى للناس، فإذا أراد اإلنسان أن يجل بالخير لنفسه، ويرجو ما عند هللا 
  ويرفق بهم. ،بإنسان ُيحسن التعامل مع الناس

ق ه  م ن  ع ذ اب  أ ل يم  } اد  ب ظ ل م  ن ذ  م ن  ي ر د  ف يه  ب إ ل ح  المسـتقيم، ولـيس معنـاه هذا مجرد ميل عن الصـراط  [25]الحـج: {و 
أنــه زندقــة أو خــروج مــن اإلســالم، مــع أن الُعــرف عنــد أهــل العلــم فــي كلمــة ُملحــد أنهــم َّل ُيطلقونهــا إَّل علــى 

ــ شــخص ُمخــتص فــي العقيــدة،  هفيــ االزنــديق المــارق مــن اإلســالم، إذا قيــل: فــالن ُملحــد، وأنــا حضــرت مجلس 
 مصريين من أكابرهم.وُيشرف عليه الدكتور عبد الرحمن بدوي مشهور في ال

 طالب:........
 عبد الرحمن بدوي.
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 قليـلإلحاد، تعجبنا من هذا الكالم عنده  قليلوهو رجٌل طيب عنده  ،ُيثني عليه هو المشرف عليه، وُيثني عليه
 إلحاد.

 طالب:........
طالحي اإللحــاد: مجــرد الميــل يمشــي، لكــن علــى المعنــى اَّلصــ حــال الجــاري علــى المعنــى اللغــوي أنعلــى كــل 

 الُعرفي عند أهل العلم الذي استقر عليه الُعرف عندهم أن الُملحد الزنديق.
وبالمناسبة ابن الجوزي وغيره ذكـروا أن زنادقـة اإلسـالم ثالثـة: ابـن الراونـدي، والمعـري، وأبـو حيـان التوحيـدي 

 ثالثة.
 طالب:........                           

 .هؤَّلء صنف آخر
 طالب:........

 بعده؟أم بن العربي قبل ابن الجوزي ا
 طالب:........

 المهم ابن الرواندي، وأبو حيان التوحيدي، وأبو العالء المعري، هؤَّلء زنادقة اإلسالم فيما قاله ابن الجوزي.
ترجم ابن خلكان َّلبن الراوندي، وأشـاد بـه، وأطـال فـي ترجمتـه، ولـم يتعـرض لشـيٍء مـن إلحـاده وانحرافـه، فـي 

)البداية والنهاية( للحافظ ابن كثير قال: ترجمه ابن خلكان وأشاد به وأطال في ترجمته كعادتـه فـي  ترجمته من
 -ُيطيـل فـي األدبـاء والشـعراء ،ما ُيطيل في تـراجم العلمـاء والفقهـاء-األدباء والشعراء، َّل في الفقهاء والعلماء 

 ولم يتعرض لشيٍء من انحرافه، وكأن الكلب ما أكل له عجين ا.
ا نقـد مـن ابـن كثيـر َّلبـن خلكـان نقـد َّلذع وبيـان لمنهجـه فـي التـراجم، لإلنسـان المسـلم شـيء ُيسـمى وَّلء هذ

وبراء، ُحب وُبغض في هللا، شخص يطعن في الدين ويمشي من دون بيان من غير أن ُيتعرَّض له بكلمة تليـق 
 به؟! 

 طالب:........
ـ اَّلهتمامات تختلف، هذا مهتم باألدب والشعر وما ،َّل مـا هـو بعـالم  أو االشعر، يعني ما يهمه أنه يصـير عالم 

وَّل عابد، انظـر الُعبَّـاد حينمـا ُيترجمـون للعلمـاء، انظـر النـووي حينمـا يـتكلم علـى أهـل العلـم، أو انظـر الـذهبي 
عـن ما يهمه، كلٌّ ُيشيد بما يميل إليه؛ ولذلك تجـد تـراجم النـووي تختلـف بحينما ُيترجم ألهل العلم، تجده ُيشيد 

وُيشـيد بالُعبَّـاد، وتلقـى هـذا  ،تهمـه العبـادة ،تراجم ابن حجر؛ ألن هذا له َهـم، وهـذا لـه َهـم، النـووي عابـد زاهـد
يحــذو حــذوه، وُيشــيد بعبــادات الُعبَّــاد وأعمــالهم، وهــذه  أن عنــه فــي تراجمــه الكرمــاني فــي شــرحه للبخــاري، يريــد

 وتنفع طالب العلم. ،ق القلوبُترق ِ 
العبــادة تهــم ابــن حجــر ومــن أهــل  وت الخبــر، فينظــر فيــه مــن ناحيــة التوثيــق أكثــر مــن...ابــن حجــر يهمــه ثبــ

 والعبادة، لكن ما هو مثل النووي في هذا.
 طالب:........
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ـفـال ُبـد أن ُيبـين؛ ألنـك انظر إذا ُخشي من الكـالم أن يـؤثر علـى القـارع سـلب ا إذا لـم ُيبـين  تمدحـه  ا،تمـدح فالن 
ن عنـده هفـوات، أرك شاعر أو عالم في هذا الباب في األدب، لكن الذي يقرأ ما يدري وُتثني عليه؛ ألنه في نظ

وفـور ا يـذهب إلـى المكتبـات ويشـتري كتابـه ويقـرأه، فأنـت َّل ُبـد أن ُتبـين، إن لـم  ،وعنده طوام، يتلقى هذا الكالم
 هذا غش.فُتبين 

 طالب:........  
 هو؟ ما

 طالب:........
 زين هذا الكالم؟

 ......طالب:...
ـر أ ة  }كـاهلل والـرحمن هـذا إلحـاد بـال شـك، أمـا األسـماء المشـتركة  -جـلَّ وعـال–الذي َّل ُيسمى بـه إَّل هللا  ق ال ـت  ام 

 شك. هالعزيز من أسماء هللا ما في [51]يوسف: {ال ع ز يز  
 طالب:........

 ؟        ماذا
 طالب:........

تر صفة مالزمة لهإذا ُعِرف بأنه هذه الصفة موجودة فيه، وأن ال  صيغة مبالغة. اُيسمى ستَّار   ،سِ 
 

 فعـــــــــــــــــــــال  أو مفعـــــــــــــــــــــال  أو فعـــــــــــــــــــــول  
 

 فــــــــــــي صــــــــــــيغة  عــــــــــــن فاعــــــــــــل  بــــــــــــديل    
    
-وأنه مكثٌر منها، وإَّل حاشا األسماء الخاصة بـاهلل  ،هذه صفات مبالغة ما فيها شيء، إذا ُعِرف بهذه الصفة 

 .-جلَّ وعال
 طالب:.......

 ين؟أ
 طالب:........

ـتير؟ درج كثيـٌر مـن أهـل العلـم علـى أن السـتار مـن  هذا خطأ في الفهم في اَّلسم الوارد هل هـو السـتار أو السِ 
 أسماء هللا، وستار وِستِ ير كلها من صفات المبالغة، لكن الوارد ِستِ ير.

ــم ائ ه {} -رضــي هللا عنهمــا–ذكــر ابــن أبــي حــاتم عــن ابــن عبــاس  " ــد ون  ف ــي أ س  قــال: ي شــركون"  [180]األعــراف: ي ل ح 
أوَّل : الخبر عند ابن أبي حاتم ليس عن ابـن عبـاس كمـا ذكـر الشـيخ سـليمان بـن عبـد هللا فـي )تيسـير العزيـز 

 الحميد( يقول: هذا األثر لم يروه ابن أبي حاتم عن ابن عباس، وإنما رواه عن قتادة فاعلم ذلك. 
"{} ائ ه  م  د ون  ف ي أ س  "سموا الالت من اإلله، والع زى  أي: عن ابن عباسقال: وعنه" ي شركون،  [180]األعراف: ي ل ح 

الـالت مـن اإللـه، والع ـزى مـن وهـذا إلحـاد " -جـلَّ وعـال–اشـتقوا ألصـنامهم وأوثـانهم مـن أسـماء هللا من العزيـز" 
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جـٌل وأما من يقولوا بتشـديد التـاء الـالت  فهـو مـن لـت السـويق، كـان ر  ،فة التاءهذا على أن الالت ُمخف  العزيز" 
 يلت السويق، وُيطعم به الحاج قد تقدم هذا كله.

 لُيشبهوهم به.    ؛-جلَّ وعال–اشتقوا ألصنامهم وآلهتهم من أسماء هللا  "والع زى من العزيز"
يـدخلون فيهـا فـي أسـماء هللا مـا لـيس ي دخلون فيهـا مـا لـيس منهـا" سليمان بن مهران األعمش ""وعن األعمش" 

 -عليـه الصـالة والسـالم–باسٍم لم يرد به نصٌّ من كتاب هللا وَّل ُسنَّة نبيه  -جلَّ وعال–منها، فالذي ُيسمي هللا 
ا في األسماء، ومن يصفه بوصٍف لم يثبت عنه وَّل عن نبيه  ا  -والسالم عليه الصالة–يكون ملحد  يكون ملحـد 

 .في الصفات
 طالب:.........
 يعرفون اإلله.

 طالب:........
 نعم.

 طالب:.........
 -عـزَّ وجـلَّ –ولفظه إلحاد الملحدين أن دعوا الـالت والُعـزى فـي أسـماء هللا  ،ابن أبي حاتم ،قول: رواه الطبري ي

مـا قـالوا: إن فيعني في أسـماء المعبـود فـي الجملـة، أمـا فـي أسـماء هللا  ،أن دعوا الالت والُعزى في أسماء هللا
 طائف، نعم.، والالت بالاإنما سموا بها صنم   ،الالت من أسماء هللا

 طالب:..........
 بعضهم يعرف وبعضهم بعض األشياء.

 طالب:.........
 يذكرون بعض األشياء.

على ما يليـق بجاللـه وعظمتـه؛ لقولـه:  -جلَّ وعال–هلل  "ي دخلون فيها ما ليس منها. فيه مسائل: إثبات األسماء"
ن ى{ م اء  ال ح س  ن ى{لحصر على طريق ا [180]األعراف: }و لِل    األ  س  م اء  ال ح س       .[180]األعراف: }و لِل    األ  س 
ن ى{من قوله: "الثانية: كونها ح سنى"   بنص اآلية. [180]األعراف: }ال ح س 

ـا{"الثالثة: األمر بدعائه بها"  ع وه  ب ه  والتقـرب  -جـلَّ وعـال–يعنـي مـن بـاب التوسـل إلـى هللا  [180]األعـراف: }ف ـاد 
جـلَّ –وإن كـان المـدعو هـو هللا  ،المناسبة للمقام، أما أن تدعو بأسماء غير مناسبة للمقـام إليه بهذه األسماء

 لكن فيه سوء أدب في الدعاء، ليس فيه تأدب مع الدعاء. ،-وعال
م ن  }تقدم في باب من جحد شيئ ا من األسماء والصفات، وقـول هللا تعـالى:  ون  ب ـالر ح  ف ـر  وهـم  [30]الرعـد:{ و ه ـم  ي ك 

 حدوا هذا اَّلسم، وجحده كفٌر به، وفي األسماء ُيلحدون في أسمائه.ج
ـــم اء {إثبـــات األســـماء مـــن الحصـــر  :فـــي المســـألة الثالثـــة فـــي مســـائل البـــاب "األمـــر بدعائـــه بهـــا"  }و لِل    األ  س 

ا كونها ُحسنى؛ ألن هللا  ،[180]األعراف: م اء  ال ح س  قال:  -جلَّ وعال–وأيض   .[180]األعراف: ن ى{}و لِل    األ  س 
ـا{قولـه:  "األمر بدعائـه بهـا" ع وه  ب ه  وهـذا مـن بـاب التوسـل بهـذه األسـماء الحسـنى، وأنـه  ،[180]األعـراف: }ف ـاد 

بأسمائه المناسبة للمقـام، ولـيس مـن األدب أن تـدعو باسـٍم َّل ُيناسـب، مقـام الرحمـة  -جلَّ وعال-ُيدعى الرب 
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ـن  َّللا   } ي لما سمعيختلف عن مقام العزة؛ ولذا األعراب ـااًل م  ـب ا ن ك  س  ـا ك  ـز اًء ب م  ي ه م ا ج  ـار ق ة  ف ـاق ط ع وا أ ي ـد  ـار ق  و الس  و الس 
ك ـيم   َّللا   ع ز يز  ح  نعـم قرأهـا القـارع )وهللا غفـوٌر رحـيم( َّل ُيناسـب، المغفـرة والرحمـة ُتناسـب قطـع  [38]المائـدة: {و 

 اليد؟ الذي ُيناسب عزيز حكيم.
م  ف إ ن ه م  } -جلَّ وعال–رر أهل العلم أن تعقيب اآليات في غاية المناسبة مع ما تقدمها من كالم هللا وُيق ب ه  ذ   إ ن  ت ع 

ك يم   م  ف إ ن ك  أ ن ت  ال ع ز يز  ال ح  ف ر  ل ه  ب اد ك  و إ ن  ت غ   مناسبة؟  غيرأم مناسبة  هذه [118]المائدة: {ع 
 طالب:........

ذ   } ك ـيم  إ ن  ت ع  م  ف إ ن ك  أ ن ت  ال ع ز يز  ال ح  ف ر  ل ه  ب اد ك  و إ ن  ت غ  م  ف إ ن ه م  ع  يعنـي هـل المناسـب قولـه: فإنـك  [118]المائـدة: {ب ه 
أنت الغفور الرحيم أنسب من العزيـز الحكـيم علـى ضـوء مـا قـرره أهـل العلـم فـي اآليـة السـابقة؟ المسـألة فيهـا 

ـــ ـــذيب، وفيهـــا أيض  ـــب للتع ـــب أســـبابه تغلي ـــذاب فيجتن ـــارع يهـــتم للع ـــاد ك  }ا مـــا يجعـــل الق ب  ـــإ ن ه م  ع  م  ف  ب ه  ـــذ    {إ ن  ت ع 
 وَّل أن يدفعوا عن أنفسهم وأنت العزيز الحكيم. ،ما يستطيعون أن يتصرفوا [118]المائدة:

 طالب:........ 
ب ـاد ك  }وهذا له وجـه  م  ف ـإ ن ه م  ع  ب ه  ـذ   ـم  } ،خرجـوا عـن مـرادكلـن ي [118]المائـدة: {إ ن  ت ع  ف ـر  ل ه   [118]المائـدة: {و إ ن  ت غ 

ك يم  }فأنت مع هذه المغفرة َّل عن ضعف   .[118]المائدة: {ف إ ن ك  أ ن ت  ال ع ز يز  ال ح 
 طالب:.........

 الحكم يحتاج إلى قوة وعزة. ،عزَّ فحكم
 طالب:........

ب اد ك  } م  ف إ ن ه م  ع  ب ه  ذ   ـم  }هذا فيـه احتمـال  [118دة:]المائ {إ ن  ت ع  ف ـر  ل ه  َّل  ،هـذا مجـرد احتمـال [118]المائـدة: {و إ ن  ت غ 
يلزم منه الوقوع وَّلسيما أنه جاء بـــــ)إن( التي هي للشك )إن( من أدوات الشرط التي تـرد للشـك َّل تـرد للجـزم؛ 

 ولذا قال:  
 ـاوجــــــــدتموني جازًمـــــــــ أنــــــــا إن شــــــــككت  

 
 وإذا جزمــــــــــــــــــــت فإننـــــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــــم أجــــــــــــــــــــزم   

    
 واضح يا إخوان؟ 

ـا" للفعـل ،"أنا إن شككت" يعني: بـــ )إن( "وإذا جزمـُت" بمـرادي وعزمـت  ،إن شككت )إن( للشك "وجـدتموني جازم 
 عليه "فإنني لم أجزم" لم أجزم الفعل.

 طالب:.......
 لو بحثت في السياق وجدت المناسبة.

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:.........
 ؟ماذافي 

 .....طالب:....
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يعني قد ُيوجد في أفراد منهم كمـا يوجـد نـوع مـن التأويـل فـي بعضـهم، وفـي بعـض  ،َّل َّل هذا َّل يعرفه الحنابلة
 المحدثين، لكن َّل ُيسمى مذهب الحنابلة وَّل مذهب الُمحدثين.

 طالب:.........
 رار التفويض.وهم يفهمون من اإلم ،وها كما جاءتأِمر  نعم؛ ألن الحنابلة هم ممن ُيقرر مذهب السلف 

 طالب:.........
على كل حال هناك سياقات لها دَّلَّلتهـا فـي سـياقها، لكـن لـو تأملتهـا فـي سـياقها وجـدتها قـد ُيفهـم مـن هـذا، 

 واألصل ما جاء في كتاب هللا وُسنَّة نبيه.  
{"الرابعة: ترك من عارض مـن الجـاهلين الملحـدين"  ـد ون  ين  ي ل ح  وا ال ـذ  ذ ر  اتركـوا الـذين ُيلحـدون  [180]األعـراف: }و 

َّل،  ،اتركوهم، ما معنى اتركوهم؟ يعني: َّل تقتدوا بهم، وَّل تتبعـوهم، ولـيس معنـاه َّل تـدعونهم وَّل تنكـروا علـيهم
{ليس معنى  د ون  ين  ي ل ح  وا ال ذ  ذ ر  َّل تنكروا عليهم، ودعوهم ُيلحـدون فـي أسـماء هللا وصـفاته،  [180]األعـراف: }و 

هــوهم، وَّل تنصــحوهم َّل، يعنــي: اتركــوهم َّل تقتــدوا بهــم، والنصــيحة وَّل ُتبينــوا لهــم، وَّل توج ِ وَّل ُتنكــروا علــيهم، 
 واجبة. 

يعني في الكالم المنسوب َّلبن عبـاس ممـن رواه ابـن أبـي حـاتم عنـدنا وهـو فـي "الخامسة: تفسير اإللحاد فيها" 
{"الحقيقة لقتادة  ائ ه  م  د ون  ف ي أ س   ون".يشرك [180]األعراف: }ي ل ح 

م ل ون  }"السادسة: وعيد من ألحد"  ان وا ي ع  ن  م ا ك  و  ز  ي ج  والجزاء في مثل هذا وهو أمٌر  ،سُيجزون  [180]األعـراف: {س 
 .عظيم إلحاد الجزاء شديد وعظيم مناسب لُجرمهم، فالجزاء من جنس العمل، ومناسٌب له

 رها من ضروب اإللحاد وأصنافه.  سواء  كان في أسماء هللا وصفاته أو غي "وعيد من ألحد"فيقول:  
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 شرح كتاب التوحيد

 معالي الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

 جعفر الطيارمسجد  المكان: هـ27/05/1439 تاريخ المحاضرة:
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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 .نعم

وعلــى آلــه وصــحبه  علــى نبينــا محمــد   وبــارك بســم هللا الــرحمن الــرحيم، الحمــد هلل رب العــالمين، وصــلى هللا وســلم
 أجمعين.

 لمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.لاللهم اغفر لنا ولشيخنا و 
رضـي هللا - ود  عـن ابـن مسـع الصحيح في، ال يقال: السالم على هللا باب  : "-رحمه هللا تعالى–قال اإلمام المجدد 

في الصالة قلنا: السالم على هللا من عباده، السالم  -صلى هللا عليه وسلم-قال: كنا إذا كنا مع رسول هللا  -عنه
 .«السالم على هللا، فإن هللا هو السالم :ال تقولوا» :-صلى هللا عليه وسلم-على فالن، فقال النبي 

 فيه مسائل:
 األولى: تفسير السالم.

 ه تحية.الثانية: أن
 الثالثة: أنها ال تصلح هلل.

 الرابعة: العلة في ذلك.
 الخامسة: تعليمهم التحية التي تصلح هلل".

، أجمعـين أصـحابهالحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسـوله نبينـا محمـد وعلـى آلـه و 
 أما بعد...

وأن إطــالق الســالم بهــذه الصــفة مــن  ،الم علــى هللا""بــاب  ال ي قــال: الســ :-رحمــه هللا تعــالى–فيقــول المؤلــف 
م؛ ألن النبــي  وهــذا نهــي، والنهــي  «ال تقولــوا: الســالم»قــال:  -عليــه الصــالة والســالم–المخلــوق للخــالق ُمحــرَّ

 يقتضي التحريم.
 .«فإن هللا هو السالم»والسبب كما جاء في الحديث تعليال  للنهي  ،"ال ي قال: السالم على هللا"

الم  } -جلَّ وعال–اسٌم من أسماء هللا السالم   .[23]الحشر: {ه و  َّللا   ال ذ ي ال إ ل ه  إ ال  ه و  ال م ل ك  ال ق د وس  الس 
 : -رحمه هللا–كما جاء في كالم اإلمام ابن القيم  ،ومعنى السالم: السالم من كل عيٍب ونقص

ــــــــة ســــــــالم   ــــــــى الحقيق  وهــــــــو الســــــــالم عل
 

 صــــــــانمــــــــن كــــــــل مــــــــا عيــــــــب  ومــــــــن نق 
 

ـا ُيطلـق وُيـراد بـه التحيـة، كمـا ُيفـال:  -جلَّ وعال–والسالم كما أنه من أسماء هللا  كمـا جـاء فـي كتابـه هـو أيض 
 السالم عليكم.   

مـــــا ـــــال م  عل يك  ل  ثـــــم  اســـــم  الس  ـــــو   إلـــــى الح 
 

ـــــــو اًل كـــــــاماًل فقـــــــد  اعتـــــــذر    ـــــــك  ح  ـــــــن  ي ب  م   و 
 

    
 

ــه  »ات، وفــي الحــديث الصــحيح ه أن يبكــوا عليــه إذا مــهــذا ُيوصــي مــن وراء ل ي  ــاء  أ ه ل ــه  ع  ــذ ب  ب ب ك  ي  ــت  ل ي ع   ،«إ ن  ال م 
والمراد بالبكـاء مـا  وهذا محموٌل عند جمٍع من أهل العلم على من أوصاهم بذلك، من أوصاهم بأن يبكوا عليه،

ـي ن  » :-عليه الصالة والسـالم –ن وحزن القلب، وإَّل فهذا حصل منهزاد عل مجرد دمع العي ل ـب  لإ ن  ال ع  م ع  و ال ق  ت ـد 
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ـى ـا ي ر ض  ز ن  و ال  ن ق ول  إ ال  م  فـإذا تجـاوز ذلـك إلـى الصـراخ، وتعـدى ذلـك إلـى النياحـة فهـذا مـن كبـائر  ،«الـر ب ي ح 
 .-نسأل هللا العافية -الذنوب

ــه  » ل ي  ــاء  أ ه ل ــه  ع  ــذ ب  ب ب ك  ي  ــت  ل ي ع  ــر ى }: -جــلَّ وعــال– هوبــين قولــوللجمــع بــين هــذا  ،«إ ن  ال م  ر  أ خ  ر ة  و ز  ر  و از   {و ال ت ــز 
قــالوا: هــذا محمــوٌل علــى مــن أوصــاهم بــذلك، أو عــرف أن مــن عــادتهم وجــادتهم الُمطَّــردة أنهــم  [164]األنعـام:

 نسأل هللا العافية.     ،يبكون فال ينهاهم، وهذا في البيت الذي مر علينا ُيوصيهم بذلك
اَلِم عَليُكماإلى الَحْوِل ث" السالم عليكم مثل ما يقول المنصـرف مـن المكـان: السـالم  ،خالص انتهينا "مَّ اسُم الس 

 عليكم.
فـي الصـالة  -صـلى هللا عليـه وسـلم- النبـيقال: كنا إذا كنـا مـع  -رضي هللا عنه-عن ابن مسعود  الصحيح في"

 ".فالنالسالم على " يعني في التشهد" قلنا: السالم على هللا من عباده
ممـن؟ مـن  -جـلَّ وعـال–هلل  يعني ما معنى السالم في هـذا السـياق؟ طلـب السـالمة" السالم على هللا من عبـاده"

وَّل يسـتقيم َّل لفظ ـا  ،العباد لفظ ا، لكن من أين يطلبونه؟ مـن هللا، يطلبـون السـالمة مـن هللا لنفسـه، كـالم ُمنكـر
 .«مفإن هللا هو السال»وَّل معنى؛ ألن هللا هو السالم 

 ".السالم على هللا من عباده"
 طالب:........
 طلب السالمة.
 طالب:.......

 .-جلَّ وعال -شيء، لكن يقولونه هلل هَّل، تقوله لمخلوق، ما في
 طالب:....... 

 .نعم
 طالب:.......

 السالم عليكم، أنت تسلم على هللا؟ ،هذا ما فيه إشكال ،السالم على هللا ما هو عليكم
 طالب:.......

وُرتِ ب عليها من األجور ما ُرتِ ـب  ،تحيٌة مشروعةفهذا المحظور هنا، وهذا الذي نتحدث فيه، أما السالم عليكم 
كما في األحاديث الصحيحة، وهي تحية أهل الجنة، ويجوز أن تقول للحي: السالم عليكم، كما يجوز أن تقول 

فـه وتنكيـره فـي سـالٍم علـى الحـي، لكـن الميـت تقـول: بين تعري -كما يقول أهل العلم–له: سالٌم عليكم، وُيخيَّر 
 على المقبرة تقول: سالٌم عليكم؟ تمرسالٌم عليكم، 

 طالب: ...
 نا نكمل.، لكن خلدٍ اوأنا بو  نك بوادٍ أأنا أدري  

 طالب:........
  َّل يجب.    نفسه، لكن السالم بمعنى السالمة إذا كان الرحمن بمعنى الرحمة....
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 علــى فــالن   الســالم فــي الصــالة قلنــا: الســالم علــى هللا مــن عبــاده -صــلى هللا عليــه وســلم- النبــيكنــا إذا كنــا مــع "
وجاء تعيـين المـبهم فـي هـذا بأنـه جبريـل وميكائيـل، السـالم علـى جبريـل، السـالم علـى ميكائيـل، وفـي  ،وفالن"

 الحديث الصحيح. 
 ،الحديث فـي الصـحيحين "«، فإن هللا هو السالمالسالم على هللا :ال تقولوا» :-صلى هللا عليه وسلم-فقال النبي "

وُيطلق باعتبار أنـه  ،-جلَّ وعال–باعتبار أنه من أسماء هللا  ،في البخاري وُمسلم، السالم ُيطلق بعدة اعتبارات
 المراد به التحية، والمقصود منها طلب السالمة على الُمحيا.

 طالب:........
 غيره؟ ماذا

 طالب:.........
 اؤل بالسالمة للمطلق عليه، هل تقصد كذا؟ يعني التف

 طالب:........
 يرجع؛ ألن هذا اسم من أسماء هللا اَّلحتمال األول هذا الذي قلناه.

 طالب:........
 بالسالمة، نعم.
 طالب:........

 وجدت كالم ابن القيم؟
 طالب:........

 األسماء كلها في هذا الجزء. ،في هذا
 طالب:........

 عندك؟
 .......طالب:.

 موجود عندك في )النونية(. ،وهو موجود في )النونية( ،نعم تكلم على هذا في )بدائع الفوائد(
 طالب:........

 ي معك؟ذال ما
 طالب:........

 اقرأ من )بدائع الفوائد(. ،نعم نقلوا كالم ابن القيم في )بدائع الفوائد(
 ن" القولي :أي ،ماوالصواب في مجموعه: "-رحمه هللا تعالى–قال ابن القيم 

 َّل َّل هذا آخر شيء.
 ين يا شيخ، من كالم ابن القيم؟أ طالب:

 نعم نعم. مكتوب قال اإلمام ابن القيم في البداية على الفوائد.
 طالب:........



 893 

 وفيه: قال اإلمام ابن القيم: في )بدائع الفوائد(.  ،نعم موجود في )فتح المجيد( منقول في )فتح المجيد(
وهـو مـن ألفـاظ الـدعاء  ،فـي بدايـة )بـدائع الفوائـد(: "السـالم اسـم مصـدر -رحمـه هللا تعـالى–ة ابن القـيم قال العالم

 ".يتضمن
ـا "اسم مصـدر" هـذا  والمصدر التسليم؛ ألنـه مـن سـلَّم ُيسـلِ م تسـليم ا، وسـالم ا اسـم مصـدر مثـل: كلَّـم ُيكلِ ـم تكليم 

 .المصدر، وكالم ا اسم المصدر
فيه ال تناقض الجهة اإلنشائية، وهو معنـى  يةالدعاء. يتضمن اإلنشاء واإلخبار، فجهة الخبر وهو من ألفاظ قال: "

  السالم المطلوب عند التحية. وفيه قوالن مشهوران:
فاختير فـي هـذا المعنـى مـن  هذا،ومعنى الكالم: نزلت بركته عليكم ونحو ، السالم هو -عز  وجل  –هللا  األول: أن

 دون غيره من األسماء. (السالم)اسم  -عز  وجل  –أسمائه 
ومــن حجــة أصــحاب هــذا  ،الســالمة، وهــو المطلــوب المــدعو بــه عنــد التحيــة :بمعنــى الثــاني: أن الســالم مصــدر  

 ".ستعمل كذلكا من أسماء هللا لم ي  عليكم، ولو كان اسمً  م: سالم  سل   ا، فيقول الم  رً نك  القول: أنه يأتي م  
ء بالسـالمة نكَّر، الُمنكَّر ما يرد فيـه اَّلحتمـال أنـه اسـٌم مـن أسـماء هللا، أنـه للـدعايعني ما يرد اَّلحتمال في المُ 

 .فقط، بخالف الُمعرَّف
 .ا ودعاءً ومن حجتهم: أنه ليس المقصود من السالم هذا المعنى، وإنما المقصود منه اإليذان بالسالمة خبرً "

 منهمـا بعـض الحـق، والصـواب فـي فكـل   ،القـولين قال: الحـق فـي مجمـوعوفصل الخطاب أن ي  : -رحمه هللا–وقال 
مجموعهمـــا، وإنمـــا يتبـــين ذلـــك بقاعـــدة  وهـــي: أن حـــق مـــن دعـــا هللا بأســـمائه الحســـنى أن يســـأل فـــي كـــل مطلـــوب، 
ويتوسل باالسم المقتضـي لـذلك المطلـوب المناسـب لحصـوله، حتـى إن الـداعي متشـف  ع  إلـى هللا تعـالى متوسـل  إليـه 

اغفر لي وت ب علي إنك أنت التواب الغفور، فقـد سـأله أمـرين، وتوسـل إليـه باسـمين مـن أسـمائه فإذا قال: رب    .به
 مقتضيين لحصول مطلوبه.

ـي »وقـد سـأله مـا يـدعو بـه:  -رضي هللا عنه–ألبي بكر  -صلى هللا عليه وسلم–وقال  س  ـت  ن ف  ـم  إن  ـي ظ ل م  : الل ه  ق ـل 
ف ر  الذ   ث ير ًا، و ال ي غ  ن يظ ل مًا ك  م  ك  و ار ح  ن د  ف ر ًة م ن  ع  ف ر  ل ي م غ  ، ف اغ  يم   ،ن وب  إال  أ ن ت   .«إن ك  أ ن ت  ال غ ف ور  الر ح 

 :وهـو فالمقام لما كان مقام طلب السالمة التي هي أهم عند الرجـل أتـى بلفظهـا بصـيغة اسـم  مـن أسـماء هللا تعـالى
 :سالم معنيينطلب منه السالمة، فتضمن لفظ الت  السالم الذي 

 .مسل   والثاني طلب السالمة، وهو مقصود الم              .ذكر هللا :أحدهما
  من أسماء هللا، وطلب السالمة منه فتأمل هذه الفائدة. اعليكم( اسمً فقد تضمن )سالم   

 وحقيقته البراءة والخالص، والنجاة من الشرور والعيوب، وعلى هذا المعنى تدور تصاريفه.
 رب   سل  م سل  م". :ولك: سلمك هللا، ومنه دعاء المؤمنين على الصراطفمن ذلك ق

ــلم فيــه الســالمة مــن إزهــاق األر  ــلم مضــاد الحــرب؛ ألن السِ  ــلم، والسِ  واح ومــن غيرهــا ممــا ينــتج عــن ومنــه السِ 
 .الحرب

ـاًل ف  }"ومنه سل م الشيء لفالن، أي: خلص لـه وحـده، قـال تعـالى:  ـث اًل ر ج  ـر ب  َّللا   م  ـاًل ض  ر ج  ـون  و  اك س  ك اء  م ت ش  ـر  يـه  ش 
ل ًما ل ر ج ل    ".[29]الزمر: {س 
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ا به  .أي: خاصًّ
 "أي: خالًصا له وحده ال يملكه معه غيره.

ــلم ضــد الحــرب؛ ألن كــل واحــد  مــن المتحــاربين يخل ــص ويســلم مــن أذى اآلخــر؛ ولهــذا ب نــي فيــه علــى  ومنــه: الس  
 كة.المفاعلة، فقيل: المسالمة مثل المشار 

 ،فخلص من دغـل الشـرك وغلـه ،وحده هللوحقيقته الذي قد سلم ومنه: القلب السليم وهو النقي من الدغل والعيب، 
ن له النجاة مـن م  هذا هو الذي ض  و سن معاملته، بل هو المستقيم على صدق حبه، وح   ،ودغل الذنوب والمخالفات

 هللا". عذاب
ـــــل ي} ـــــب  س  ل  ـــــن  أ ت ـــــى َّللا   ب ق  ـــــال  و ال ب ن ـــــون  } [89]الشـــــعراء: {م  إ ال  م  ـــــع  م  م  ال ي ن ف  ـــــو  ـــــل يم { *  ي  ـــــب  س  ل  ـــــن  أ ت ـــــى َّللا   ب ق  إ ال  م 

 نعم. [89-88]الشعراء:
ــوالفــوز بكرامتــه، ومنــه أ  " واالنقيــاد هلل، والــتخلص مــن شــوائب  ،ألنــه االستســالم ؛فإنــه مــن هــذه المــادة ،ذ اإلســالمخ 

ولهذا ضرب سـبحانه هـذين  ؛فيه شركاء متشاكسون  له لعبد الذي سلم لمواله ليسفسلم لربه، وخلص له كا ،الشرك
 "..لمشرك بهلو  ،لربه الخالصالمثلين للمسلم 
فسـِلم  -جـلَّ وعـال–نهايته السالمة من عقوبة الدنيا واآلخرة، المسـلم أسـلم واستسـلم وانقـاد هلل  ،والمسلم يسلم

 .ذاب هللا في اآلخرةحربي من الكفار، وسِلم من عفي الدنيا من القتل الذي يستحقه المحارب ال
 طالب:........

 ين؟أ
 طالب:........

ـع فـي أربعـة أجـزاء مشـحون بالفوائـد  ،-رحمـه هللا–الكتاب اسمه )بدائع الفوائد( لإلمام ابن القيم  والكتـاب موسَّ
وغيرها، وفيه من علوم العربية  اللغوية والعلمية في فنون علوم الشريعة من التفسير واألحاديث والفقه والعقائد
هيلي، وبعضهم ُمنشأ مـن المؤلـف  َّل كمـا يـزعم بعضـهم  -رحمـه هللا–الشيء الكثير مما بعضه منقوٌل عن السُّ

ـا  ،أن كل ما يذكره ابن القيم هيلي، هذا الكالم ليس بصحيح، فهو إمام في العربية، وله أيض  فهو ينقله عن السُّ
ا فوائد استنبطها اإلمـام ابـن القـيم  ،وهو في ربع حجم )بدائع الفوائد( ،د(في الباب كتاٌب اسمه )الفوائ وهو أيض 

نَّة ومن فهمه للوحيين، فهو في غاية الفائدة واألهمية لطالب العلم.  من نصوص الكتاب والسُّ
 يقول؟ ماذا ،القرطبي

 طالب:........
ا  .اصافي   ما ينفعك هذا؛ ألنه كالم ُيريد ذهن 

 كالم ابن القيم في )النونية(؟   -شيخ يا–طالب: وجدت 
 نعم أقول لك: موجود.

 طالب:.......
ل ما نحتاج إلى هذا كل واحد يرجع إليه يقرأنعم اختصر كالم ابن القيم مُ   .طوَّ

 في نونيته:  -رحمه هللا تعالى–قال ابن القيم 
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ــــــــة ســــــــالم   ــــــــى الحقيق  وهــــــــو الســــــــالم عل
 

 مــــــــن كــــــــل مــــــــا عيــــــــب  ومــــــــن نقصــــــــان    
    
 يا شيخ؟ ا: اقرأ بيتً طالب 

 ؟ذي بعدهالالبيت  ما
 طالب: والب ر في أوصافه سبحانه.

 هو شرح البيت السابق، وقبله أبيات هل شرحها؟
ـت ق يم  }ال ما شرحها، قـال: "تقـدم الكـالم علـى قولـه تعـالى:  ،طالب: قبله أبيات ـر اط  م س  ل ـى ص  ب  ـي ع   [56]هـود: {إ ن  ر 

 ثم قال:
 دوسهـــــــــــــــذا ومـــــــــــــــن أوصـــــــــــــــافه القـــــــــــــــ

 
 ذو التــــــــــــــــــــنزيه بــــــــــــــــــالتعظيم للــــــــــــــــــرحمن 

    
 "وهو السالم". 

 من هذا اقرأ الشرح."القدوس"  من
 طالب: الشرح؟

اإلشــكال فــي الشــرح الــذي معنــا شــرح ابــن عيســى علــى النونيــة أنــه يــأتي بأبيــات الفصــل كاملــة، أو يقســم  هــو
يشرح مـن كـالم شـيخ اإلسـالم ومـن كـالم ابـن القـيم، شـرحه مـن كالمهمـا، وهـذا و  ،الفصل الطويل إلى مقطعين
 فإنه شرٌح تحليلي تفصيلي. ،بخالف شرح الهراس على اختصاره ،شرح إجمالي ،ليس بشرٍح تحليلي تفصيلي

انتقــى أبيــات يســيرة وتكلــم عليهــا، وتــرك النصــف  –رحمــه هللا –ثــم بعــد ذلــك جــاءت شــروح الشــيخ ابــن ســعدي 
 ألنه في الجنة وعلوم اآلخرة. ؛إحالة  على )حادي األرواح( الثاني

وشـرحوها بكـالٍم جيـد فـي الجملـة، لكـن النونيـة تحتـاج إلـى  ،ثم جاء شـيوخنا المتـأخرون فتكلمـوا علـى النونيـة
 مزيد عناية، وزيادة بسط، نعم تحتاج إلى وقٍت طويل وأمٍد بعيد، لكن ما لنا إَّل الصبر.

 طالب:........
 قريب من ذلك.دورات أو  ني عشرلقحطانونية ا

 اقرأ. 
 طالب: طبًعا ابن عيسى ما شرح "السالم" شرح الذي بعده الذي هو "الرزاق".

 نعم، هذا المظنون، الهراس موجود؟
 طالب:.......

 ،شرح الهراس تحليلي تفصيلي مع أنه ُمختصـر فـي حجـم شـرح ابـن عيسـى، لكـن مـع ذلـك هـو يشـرح األلفـاظ
ل في ذ  لك، وَّل ينقل مقاطع طويلة عن شيخ اإلسالم وابن القيم كما يفعل ابن عيسى.وُيفصِ 

 طالب:........
، مـنهم مـن كمَّـل ،الشيخ ابن عثيمين شرح، والشيخ صالح الفوزان شرح، كثير من شيوخنا تكلموا على النونية

 .ومنهم من لم ُيكمِ ل
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ــــــــة ســــــــالم   ــــــــى الحقيق  وهــــــــو الســــــــالم عل
 

   مــــــــن كــــــــل مــــــــا عيــــــــب  ومــــــــن نقصــــــــان   
    
 والبـــــــــــــــر فـــــــــــــــي أوصـــــــــــــــافه ســـــــــــــــبحانه 

 
 هــــــــــــــو كثــــــــــــــرة الخيــــــــــــــرات واإلحســــــــــــــان 

 
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........

 ماذا قال؟ ،خالص انتهى، انظر كالم القرطبي ،َّل
 طالب:........

 نعم.
- وقــال ابــن العربــي: اتفــق العلمــاء ،ذو الســالمة مــن النقــائص :)الســالم( أي: "-رحمــه هللا تعــالى–قــال القرطبــي 

ثــم اختلفــوا فــي ترجمــة النســبة  ،علــى أن معنــى قولنــا فــي هللا الســالم: النســبة، تقــديره ذو الســالمة -رحمــة هللا علــيهم
 على ثالثة أقوال:

 وبرئ من كل نقص.  ،الذي سلم من كل عيب :األول: معناه
الم  ق و  }م على عباده في الجنة، كما قال: سل   الم   :ذو السالم، أي :الثاني: معناه يم  س   [.58 :]يس {اًل م ن  ر ب   ر ح 

 .لمهالذي سلم الخلق من ظ   :الثالث: أن معناه
 ".قلت: وهذا قول الخطابي، وعليه والذي قبله يكون صفة فعل

 طالب:........
 وما رأيك؟

 طالب:........
 ولذلك سِلم من ضمن.

 طالب:........
 َّل َّل، لما سلم المخلوقات من ظلمه صار السالم.

 .....طالب:...
 لكن ما هو بهذا الواقع، أن هللا َّل يظلم فسِلم الناس من الظلم.

 طالب:........
َّل  -جـلَّ وعـال–أنا أفهم أفهم، أنا أفهم كالمه إذا قيـل: سـلمنا مـن شـر فـالن؛ ألن األصـل فيـه الشـر، لكـن هللا 

ث ق ال  ذ ر ة  }يظلم  ل م  م   ر أن يظلم مع هذا الكالم؟!فهل ُيتصوَّ  ،[40]النساء: {إ ن  َّللا   ال ي ظ 
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:........
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ما يليق بالمخلوق شيء، ومن أصـله الظلـم ظلـوٌم جهـول غيـر مـن أصـله العـدل غيـر مـن األصـل  ،ما يلزم ،َّل
 إ ن  }فيه العدل، هللا َّل يظلم، نقول: فكنا هللا من شره، سلمنا مـن شـره؛ ألن األصـل فيـه الشـر، لكـن الواقـع هـذا 

ــال  ذ ر ة   ث ق  ل ــم  م  هــل مــن ُوِصــف بهــذا ُيتصــور منــه أن يظلــم؟! فقــد ســِلم النــاس مــن ظلمــه  [40]النســاء: {َّللا   ال ي ظ 
وهللا  ،إشكال فيما يبدو هقاطبة، سلمت المخلوقات من ظلمه، الذي َّل يظلم سلمت المخلوقات من ظلمه، ما في

 أعلم.  
ر من الربطالب: ألنه قال: ظلم، يعني نسب الظلم  -جل  وعال -إلى هللا ثم نفاه، قال: ظلمه، فهل أصاًل م تصو 

 ؟
م الظلـم علـى نفسـه، نفـس الشـيء ائ  هللا ما يحتاج شي ،أجل كل الكالم ،ما يحتاج ، فسلمنا من ظلمـه؛ ألنـه حـرَّ
 هي هي.

 عنده؟ ماذاأبو رضوان 
 طالب:.......

 سالمات، سلمنا من إشكاَّلتك. ،الحمد هلل
 ...طالب:....

مون ويرون أنه يستحيل على هللا كذاوالمتكلم ،َّل يستحيل، والخالف في فهم المستحيل هل هو بشيء  ،ن ُيقسِ 
مه على نفسه أم   .فهو قادٌر عليه؟ قادر على كل شيءأم ما هو بشيء أصال ، يعني عندهم أنه حرَّ

 طالب:........
 ؟اما ُيسمى ظلم  أم  اسمى ظلم  هل يُ فيعني لو وقع منه ظلم فيما يملك، وتصرف فيما يملك 

 طالب:........
 . بهم لعذَّبهم وهو غير ظالٍم لهمألنه فيما يملك، لو عذَّ 

مــن العيــوب والنقــائص يكــون  البــريءوعلــى أنــه  ،قلــت: وهــذا قــول الخطــابي، وعليــه والــذي قبلــه يكــون صــفة فعــل"
 ".م لعبادهسل   الم   :معناه (السالم)وقيل:  ،صفة ذات
 عتباره.باعتبار وبا

 ما المقصود؟ ،طالب: "المسلم لعباده" أحسن هللا إليك
 من السالم.

وذكرنا أن المـراد جبريـل وميكائيـل، وأنـه َّل مـانع مـن  السالم على فالن  وفالن" ،قلنا: السالم على هللا من عباده"
ب ر يــل  ي  »لمــا قــال لعائشــة:  -عليــه الصــالة والســالم–الســالم علــى المالئكــة؛ ألن النبــي  م  ج  ــال  ر ئ ــك  الس  وعلــى  ،«ق 

 خديجة؟
 طالب: خديجة.

 خديجة، قالت: عليه السالم، فما أنكر عليها.
 طالب:........

 وعائشة كذلك جاء فيه عن عائشة.
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 "فيه مسائل: : -رحمه هللا تعالى–يقول 
ســالم مــن العيــوب وُيــراد بــه اَّلســم مــن أســماء هللا، وهــو ال ،وبيــان معنــاه، وأنــه ُيطلــقاألولــى: تفســير الســالم"  

أرشدهم إلى اللفظ الشـرعي الـذي يقولونـه  -عليه الصالة والسالم–وُيراد به التحية، فالنبي  ،والنقائص، وُيطلق
تـأتي فـي مكانـه بشـيٍء مشـروع،  ،أنـك إذا منعـت الشـيء الممنـوع ،في هذا المقام، وهذه طريقٌة علميٌة شـرعية

مــا أســلم، طيــب  ،عليــه الشــيء أو المشــروع يقــول: َّل َّلتطــرح عليــه المســألة، وتطــرح  أن بعــض النــاس يمنــع
 .ا، لكن يكون شرعيًّ اعطه البديل، افتح له باب  أ

يكون مشروع ا، إما أن يأتي يستفتي عن صـورة مـن صـور  فإذا ُمِنع الممنوع فالطريقة الشرعية تفتح له مجاَّل  
الم الرباني الذي ُيربي الناس علـى الطريقـة ما هي بطريقة الع ،ما ُتعطيه حال  فالمعامالت الممنوعة تتركه يرجع 

يرجع إلى مـا منعتـه منـه، ف ،وَّل يأخذ بقولك ،سد في وجهه األبوابمراد هللا، تركته حائر ا، وقد ت وعلى ،الشرعية
ا فأنت صددته عن ا ا ُمباح    .لمحرم والممنوع، ولم تتركه حائر الكن إذا فتحت له باب ا مشروع 

 طالب:........
ـر م  الر  ب ـا} -جـلَّ وعـال–تاج إليه وَّل إلى بديله، لكـن هللا قد َّل ُيح ـل  َّللا   ال ب ي ـع  و ح  م  [275]البقـرة: {و أ ح  يعنـي لـو حـرَّ

ـل  َّللا   ال ب ي ـع  }الربا وترك الناس بـدون  َّل شـك أن النـاس بحاجـة إلـى المعـامالت، وبحاجـة إلـى  [275]البقـرة: {و أ ح 
 كن على طريقٍة شرعية ُمباحة لجأ الناس إلى طرٍق أخرى.البيع والشراء، فإن لم ي

وهذا ُيوجد في بعض بلدان المسلمين ما يجد من يقضي حاجته بطريقٍة ُمباحة، فيلجأ إلـى الطـرق  ،مع األسف
 المحرمة.

 "األولى: في تفسير السالم".
 أو سالٌم عليكم. ،كما تقول: السالم عليكم "والثانية: أنه تحية"

 ...طالب:......
 قاله أحد؟   ،من قال: الرحمن عليكم

 طالب:........
 ماذا يصير؟ ؟هو مناسب أن ُيقال ما معناه

 طالب:........
 أنت عندك ُتبعد النجعات.
 هللا يصلح قلبك. ،وهللا عندي فائدة ضيعتها

 طالب:........
 ها.بنعم قرأنا أنه تحية، لكن الفائدة المتعلقة 

 بين السالم عليكم وسالم  عليكم أيهما أولى؟ -كمأحسن هللا إلي–طالب: الفرق 
 يعني سالٌم عليكم لماذا ُيقال: ُيخصص بالحي؟ الحي ُيقال: سالٌم عليكم.

ا ــا باســم مقــام إبــراهيم، ومطبــوع بالطباعــة القديمــة وفــاخرة جــدًّ ــا مطبوع  ملزمــة، وبــين كــل  ،صــغير ،وجــدت كتاب 
ام إبراهيم، وبين كل جملتين سالٌم على إبـراهيم، مـا تـرددت أنـه جملتين أو ثالث سالٌم على إبراهيم، العنوان مق
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في المقام؛ ألنه مقام إبراهيم وسالٌم على إبراهيم، فإذا به مقاٌل ُألقـي فـي كلمـٍة تأبينيـة لشـخٍص ُيـدعى إبـراهيم 
 عضــو مــن أعضــاء المجمــع اللغــوي بدمشــق، ُألقــي بهــذه المناســبة، ُســمي مقــام إبــراهيم، وســالٌم علــى ،هنــانو
 إبراهيم.

 طالب:.......
 أنت إن لقيته على حق، بتعب نادر ما يلقى إَّل...... ،َّل

المقصود أنه تأتي من هذه التصرفات العجائـب، ُيكَتـب مقـام إبـراهيم بهـذا العنـوان الُمـوهم، وبالطباعـة الفـاخرة، 
 وورق من أفخر الورق، وسالٌم على إبراهيم بين كل جملتين.

 طالب:.......
 فيه؟ ماذا

 طالب:.........
 عندكم؟

 طالب:........
ـر ش  }أقبح من هذا يوم أن جاء المكرمي رئيس المكارمة مـن الهنـد حملـوه علـى عـرٍ  مكتـوٌب عليـه  ـل  ع  م  ي ح  و 

ي ة   ان  ئ ذ  ث م  م  م  ي و  ق ه  ب  ك  ف و   .[17]الحاقة: {ر 
 طالب:.......

 من الهند قادم. أنا أعني عندكم هو عندكم في اليمن هو جاء وارد رئيسهم
 طالب:.......

 .اأنت هللا يهديك تخطف الكالم خطف   ،َّل َّل
 السالم عليكم؟ أمسالم  عليكم  ،طالب: أحسن هللا إليك

ت  }مخير بين السالم على الحي؛ ولذلك في القرآن ُمعرفـه لـك  ل ـد  م  و  ل ـي  ي ـو  ـالم  ع  ل ي ـه  } [33]مـريم: {و الس  ـالم  ع  س   {و 
 شيء. هما في [15]مريم:

 طالب:........
 السالم؛ ألنه ما ورد إَّل بهذه الصيغة.

 طالب:........
 سالٌم عليكم، سالٌم على والدك وهو ميت مثال ؟ لم يرد إَّل بالتعريف.

 طالب:........
 كتب لهرقل: سالٌم على من اتبع الهدى. -عليه الصالة والسالم–، الرسول ايعني تكتب خطاب  

 لماذا؟هلل"  "الثالثة: أنها ال تصلح
   «.فإن هللا هو السالم»العلة في ذلك منصوصة في الحديث « فإن هللا هو السالم» "العلة في ذلك"

 قولوا: التحيات هلل...إلى آخره، كما جاء في التشهد.تعليمهم التحية التي تصلح هلل" "
 طالب:.......
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   .إلى آخره كل التحيات
 بل التحية التي َّل تصلح.في مقاتعليمهم التحية التي تصلح هلل" "

 طالب: رد خديجة؟
 ؟كيف

 طالب: عندما قالت: وعليه السالم؟
م  »مـانع، علـى المالئكـة يجـوز التسـليم علـيهم  هجبريل ما في ـال  ر ئ ـك  الس  عليـه الصـالة  –وإبـراهيم قـال للنبـي« ي ق 

ها التسبيح والتحميد، والتهليل : يا محمد أقرع أمتك مني السالم، وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأن غراس-والسالم
 والتكبير.

 طالب:........
 قلنا. قلنا" -عليه الصالة والسالم–"كنا إذا كنا مع النبي 

 طالب:.........
 اجتهدوا اجتهدوا نعم.

 طالب:.........
 .ءجيا من النبي فقالوها فنهاهم؟ ما تيعني هم سمعوه
 طالب:.........
 فقولوا. ما قال: كنت قلت لكمكان يقول مثل

 طالب:.........
ــه  ،َّل َّل ــزل قول ــل أن ين ــل النهــي عــن الكــالم يجتهــدون، قب ت ين  }: -جــلَّ وعــال–قب ــان  ــوا لِل    ق  ق وم   [238]البقــرة: {و 

 يتكلمون، فهذا من الكالم المطلق.
 طالب:.........

 .-ه الصالة والسالمعلي -نعم هم ما عرفوا التشهد إَّل في هذا المقام، لما ذكره لهم في هذه المناسبة
 طالب:.........

ا للفظ؛ َّل ألنه مواجهة بالكالم كمواجهة الحي  تعبدي. ، وهوَّل، لكن اللفظ ورد بهذا ،الوارد أيها النبي اتباع 
 طالب:.........

 هو؟ ما
 طالب:.........

ائ  }وتقـدم  -جـلَّ وعـال–على أن السـالم مـن أسـماء هللا  ـم  ـد ون  ف ـي أ س  ين  ي ل ح  ـم اء  } [180]األعـراف: {ه  ال ـذ  و لِل    األ س 
ــا ع وه  ب ه  ــاد  ــن ى ف  س  واَّلســم ُمســتنبط منــه صــفة  ،وهــذا مناســبتها، وتقــدم بــاٌب فــي الصــفات [180]األعــراف: {ال ح 

 السالمة.
 طالب:.........

 ؟ماذا
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 طالب:.........
 ن سالم إبراهيم أبلغ من سالم المالئكة؟كا -رضوان ايا أب-قالوا: سالم إبراهيم أبلغ من سالم المالئكة، لماذا 

 طالب:.........
 أتيتم لتستفيدوا؟ كم لك تطلب العلم؟  كيف

 طالب:.........
الم  }قالوا: سالم إبراهيم الذي أداه بالرفع سالٌم  الًما ق ال  س   قالوا: أبلغ من سالم المالئكة. [69]هود: {ق ال وا س 

 طالب:.........
 كنت على طريقة القشيري وغيره الذين ألَّفوا فيه )نحو القلوب(.ألنه مرفوع، إَّل إذا 

 طالب:.........
 معنى )نحو القلوب(؟ ما

 طالب:.........
 ي يمليك عليه.ذهذا ال

الم  } الًما ق ال  س  سالٌم مرفوع يعني اسم، وسالم ا مصدر نائب عن فعله، والتعبيـر باَّلسـم يـدل  [69]هود: {ق ال وا س 
 دوام، والتعبير بالفعل يدل على التجدد والحدوث، فالثابت أقوى من المتجدد، فهمت؟على الثبوت وال
 طالب:.........

ا. ،ما يخالف  لكن سأسألك عنها غد 
 طالب:.........

 ما يحضر؟ َّل سيحضر إن شاء هللا.
 طالب:.........

ـل، وإذ ا بقـي سـبعة أبـواب خمسـة أبـواب الشيخ إبراهيم قلت له: نأخـذ بـابين بـابين قـال: َّل، علـى طريقتنـا نفصِ 
 دورة وننتهي. ا،إضافيًّ  اأخذنا عليه أسبوع  

 طالب:.........
 رمضان وفيه باب بإذن هللا. لن يجيءبإذن هللا  سننهيه

 طالب:.........
 قي في الفصل من أسبوع؟َّل َّل، كم ب

 طالب:.........
 أكيد اثنى عشر؟
 طالب:.........

 َّل َّل.
 طالب:.........
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إذا عرضـتها علـى الشـيخ إبـراهيم وأنـت  هألنـ ؛أو إحدى عشر وُنلحقها بأسبوع كله للتوحيد؛ حتى ننتهـيعشرة 
 داخل على بابين...

 طالب:.........
 أنت تقول: يا ليت، لكن ما يحصل مثل هذا.

 طالب:.........
 ؟كيف

 طالب:.........
 إذا قال: سالٌم عليكم يكفي.

 طالب:.........
 سالٌم عليكم، السالم عليكم، والعشرة الثانية ورحمة هللا، والثالثة وبركاته. العشر حسنات  ،َّل
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 شرح كتاب التوحيد

 معالي الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

 جعفر الطيارمسجد  المكان: هـ4/06/1439 تاريخ المحاضرة:
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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 .نعم

علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه  وبــارك بســم هللا الــرحمن الــرحيم، الحمــد هلل رب العــالمين، وصــلى هللا وســلم
 أجمعين.

  علمنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علًما وعماًل يا أرحم الراحمين. اللهم
رضـي –أبـي هريـرة  قول اللهم اغفـر لـي إن شـئت، فـي الصـحيح عـن باب: "-رحمه هللا تعالى–قال اإلمام المجدد 

ك م   نلو ال  ي ق ـ»قـال:  -صلى هللا عليه وسـلم–أن رسول هللا  -هللا عنه ـد  ن ـي  :أ ح  م  ـم  ا ر ح  ، ا لل ه  ـئ ت  ف ـر  ل ـي إ ن  ش  ـم  ا غ  ا لل ه 
أ ل ة ؛ ف إ ن  َّللا    ال  م ك ر ه  ل ه   ز م  ا ل م س  ئ ت  ل ي ع   .«إ ن  ش 

م  ا لر  »ولمسلم:  ل ي ع ظ   ب ة  و  ط اه   ؛غ  ء  أ ع  ي   .«ف إ ن  َّللا    ال  ي ت ع اظ م ه  ش 
 فيه مسائل:

 : النهي عن االستثناء في الدعاء.ىاألول
 الثانية: بيان العلة في ذلك.

أ ل ة  »الثالثة: قوله:  ز م  ا ل م س   .«ل ي ع 
 الرابعة: إعظام الرغبة.

 الخامسة: التعليل لهذا األمر".
، أجمعـين أصـحابهين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسـوله نبينـا محمـد وعلـى آلـه و الحمد هلل رب العالم

 أما بعد...
باب كما تقدم مرار ا خبر لمبتدأ محـذوف  اللهم اغفر لي إن شئت" :"باب قول: -رحمه هللا تعالى–فيقول المؤلف 

 تقديره هذا باب، وباب مضاف، وقول مضاٌف إليه.
ـا  ،فُحِذفت ياء النداءأصلها يا هللا،  "اللهم" ض عنهـا المـيم، ولـم ُتجعـل فـي موضـعها فـي بدايـة الكـالم تبرك  وعـوِ 

 وتيمن ا باسم هللا )هللا(.
 يشذ الجمع بين ياء واللهم من ذلك قول الشاعر: "اللهم"

ـــــــــــــــــي إذا مـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــد    ـــــــــــــــــ إن  األم 
 

ـــــــــــــــــــــول  ـــــــــــــــــــــا اللهمـــــــــــــــــــــا :أق ـــــــــــــــــــــا اللهـــــــــــــــــــــم ي  ي
 

"وفي اضطراٍر جمع ياء وأل إَّل مع هللا ومحكـي الُجمـل" فتقـول:  واألصل أن )ياء( َّل تجتمع مع )أل( إَّل مع هللا
يــا هللا، وفيــه )أل( وأمــا مــا عــدا ذلــك غيــر محكــي الُجمــل التــي ُيســمى بهــا فإنــك ُتنــادي مــثال  الحســن تقــول: يــا 

 بجملة فيها )أل( فإنك ُتناديه وتضع حرف النداء في بدايته. االحسن، "محكي الُجمل" إذا سميت شخص  
ا عن ياء هذوأما ا ا، ومنهما كـل مـا  الجمع بين البدل والُمبدل ياء والميم المشددة التي يؤتى بها ِعوض  شاٌذ جدًّ

 ذكرنا من البيت:
ـــــــــــــــــي إذا مـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــد    ـــــــــــــــــ إن  األم 

 
ـــــــــــــــــــــول  ـــــــــــــــــــــا اللهمـــــــــــــــــــــا :أق ـــــــــــــــــــــا اللهـــــــــــــــــــــم ي  ي
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جـلَّ – الغفر: الستر والمحو، ستر الـذنب ومحـوه عـن العبـد، كمـا جـاء فـي الحـديث الـذي فيـه أن هللا "اغفر لي"
ب ـه  »ُيقرر عبده بذنوبه  -وعال ـي ك ل  م ه  ر  ـد  إ ال  س  ـن  أ ح  ـن ك م  م  ـان   م ا م  م  ب ي ن ـه  ت ر ج  يعنـي مـن التقريـر الـذي  «ل ـي س  ب ي ن ـه  و 

جاء في الخبر يقول: فعلت كذا في يوم كذا، فعلت كذا في يوم كذا، فيعترف بـذلك ويخـاف مـن العقوبـة، فيقـول 
ن ي ا أ ن ا»: -جلَّ وعال–له هللا  ل ي ك  ف ي الد  ا ع  ت ه  ت ر  ف ر ه ا ل ك  ، س   هو الغفور الرحيم. -جلَّ وعال–وهللا  «اآلنو أ غ 

عليـه –)إن( شرطية فيها نـوع اسـتثناء، فالشـرط متضـمٌن لالسـتثناء، ومـن ذلـك قولـه  "اللهم اغفر لي إن شـئت"
ـي »لزبيـر، قالـت: إنـي أريـد الحـج وأجـدني شـاكية، قـال: لضباعة بنـت الزبيـر بنـت عمـه ا -الصالة والسالم ح ج  

ي ت ر ط  ت ث ن ي ت  »شرط يعني أن محلي حيث حبستني  «و اش  ب  ك  م ا اس  ل ى ر   هذا شرط ُمضمٌن لالستثناء. «ف إ ن  ل ك  ع 
وب، و)إن( من حروف الشـرط التـي لـيس فيهـا جـزم، فيهـا جـزم للفعـل، لكـن لـيس فيهـا جـزم للمطلـ "إن شئت" 

ليس فيها جزٌم في المطلوب الذي هو ما دخلت عليه، فإذا قلت: إن يُقم زيد أُقم، تجزم الفعـل، لكـن لـيس فيهـا 
جزم بتحقق الفعل بخالف )إذا( عكسها، فيها جزم بتحقق الفعل إذا قام زيٌد قمت، فيه تحقيق، ولكن ليس فيها 

 جزم للفعل، وفي هذا يقول الشاعر:
ـــــــــــ ج  كت  و  ـــــــــــك  ًمـــــــــــأ نـــــــــــا إ ن ش   ادت موني جاز 

 
ـــــــــــــــــــــــم أ جـــــــــــــــــــــــز م    ـــــــــــــــــــــــإ ن ني ل  مـــــــــــــــــــــــت  ف  ز   و إ ذا ج 

 
 .، أنت ما معنا أنا أعرف إنك ساهٍ اشرح البيت ؟معنى هذا الكالم مامعناه؟ يا أبا عبد الرحمن  ما

 طالب:........
 اشرح.

 طالب:........
ا"  ".َوَجدُتموني جاِزم 

 طالب:........
 بمعنى اليقين صح.

 طالب:........
ــوَّل ال ، الشــك أقــل مــن الظــن؛ ألن الظــن اَّلحتمــال الــراجح، والشــك اظــن أقــل مــن الظــن، وفرضــنا أن يكــون يقين 

  اَّلحتمال المساوي، والوهم اَّلحتمال المرجوح.
 كمِ ل.

 طالب:........
 ".ب صوبهكذا له ولم يصو ِ المصوب صوبه "

 طالب:.......
 عشر سنين؟ زمالء من يعني ،يقول جارك بعد ِعشرٍة طويلة ماذارأيت 

 طالب:........
ن؟  أكثر، متقاربين في السِ 

 طالب:........
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 ما هو بأكبر منك. ،كبير، َّل
ب صوبه مثل قلت، وإن كان الكالم قيل في غيـره، قيـل فـي ابـن الصـالح وهـو أعلـم مـن  ،على كل حال لم ُيصوِ 

 أبو عبد الرحمن.
 طالب:........

ب صوبه"شك؟  هصح أو في  ."كذا له ولم يصوِ 
 انتبهت إلى هذا في هذا الموضع المناسب؟  كيف

 طالب:........
 إبراهيم، تفضل هذا البيت. اهللا يعينك على الجواب يا أب

 طالب:........
ُتريـد الشــك فــي المعنــى، وتجــزم فـي اإلعــراب عكــس )إذا( ُتفيــد الجــزم فـي المعنــى وَّل ُتفيــد الجــزم فــي اإلعــراب، 

 فهمتها؟
ب صوبه" "كذا له ولمبيت العراقي   أعطنا إياه. يصوِ 

 طالب:........
 تذكره أنت؟

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
 نتعداه. أن ما ودنا

 طالب:........
 .ماذا

 طالب:........
 أنَّ وعن.

نجمـع بـابين بـابين، وهـو قـال: َّل؛  أن نتوسع في هذه األمور؛ ألن األبواب قصـيرة، وقلنـا للشـيخ إبـراهيم: ُنريـد
 ا جمعنا اضطررننا لالختصار أحيان ا، والتوسع واَّلستطراد ما يضر في شيء.ألنه إذ

 طالب: ينفع إن شاء هللا.
 ، علوم الحديث؟ أحد عنده في علم الحديث يد هل من

 طالب: ...
 .اجزاك هللا خير   النهاية سأقول: فيو ؟ ماذا، ما أدري لي عنده ما هو مجاوبحتى الذ

( )عن ( ُحكمها ُحكم عن.  من صيغ األداء )عن وأنَّ  ( ُتفيد اَّلتصال بالشرطين المعروفين عند أهل العلم، و )أنَّ
ـــــل ســـــووا وللقطـــــع نحـــــى البرديجـــــي   فالج 

 
 حتـــــــــــــــى يبـــــــــــــــين الوصـــــــــــــــل فـــــــــــــــي التخـــــــــــــــريج 
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( ُتفيــد القطــع، ابــن الصــ بــن شــيبة أن )عــن( ُتفيــد الح نقــل عــن اإلمــام أحمــد، ويعقــوب فبعضــهم يــرى أن )أنَّ
( تفيد  عن محمد بن الحنفية، عـن عمـار أن النبـي  ان حديث  أما تفيد اَّلتصال، بدليل  ،اَّلنقطاعاَّلتصال، و)أنَّ

 ...-صلى هللا عليه وسلم-
 طالب:.......

–َّل يلزم المتن، عن محمد بن الحنفية عن عمار، والرواية الثانية عن محمد بن الحنفية أن عمار ا مر بـالنبي 
وهــذا  ،قــالوا: هــذا متصــل -عليــه الصــالة والســالم–بــالنبي  هنــاك عــن عمــار أنــه مــر -صــلى هللا عليــه وســلم

الصــالح يــرى أنهــم قــالوا هــذا الكــالم؛ ألن الطريــق األولــى ُرويــت بــــــــ)عن( وهــي ُتفيــد اَّلتصــال، ابــن ُمنقطــع، و 
 الطريق الثانية ُرويت بــــــــ)أن( وهي َّل ُتفيد اَّلتصال.

ب صوبه" يقول: ح: مـا فهـم السـبب، سـبب التفريـق مـا فهمـه ابـن الصـالح؛ يقول َّلبن الصـال "كذا له ولم يصوِ 
 -صـلى هللا عليـه وسـلم –ن الحنفيـة عـن عمـار أنـه مـر بـالنبيألنه في الطريق األولى التي فيها عن محمـد بـ

محمد بن الحنفية يروي القصة عـن صـاحبها الـذي هـو عمـار، محمـد بـن الحنفيـة عـن عمـار، الطريـق الثـاني 
عليـه –عـن محمـد بـن الحنفيـة أن عمـار ا مـر بـالنبي  ،حنفية يحكي قصة  لـم يشـهدهامنقطعة؛ ألن محمد بن ال

 محمد بن الحنفية ما شهد القصة؛ ولذلك حكموا عليها باَّلنقطاع هذا هو السبب. ،-الصالة والسالم
 تقول هذا؟كنت س

 طالب:.......
 أنت سمعتها يمكن مائة مرة. -لحالليا ابن ا–ما يضيع 

 طالب:........
 ؟اماذ

 طالب:.........
 الراجح نعم اَّلحتمال المساوي، والوهم اَّلحتمال المرجوح.

 طالب:........
م  } ب  ه  ين  ي ظ ن ون  أ ن ه م  م الق وا ر   هذا جزم عقيدة اإليمان بالبعث. [46]البقرة: {ال ذ 

 طالب:........
ي ًئاإ ن  الظ  } [116األنعام:] {إ ن  ي ت ب ع ون  إ ال  الظ ن  } ق   ش  ن ي م ن  ال ح   .[36]يونس: {ن  ال ي غ 

 طالب:........
 نعم الظن، لكن اَّلصطالح استقر على هذا.

 طالب:........
ـر بحسـب سـياقها، فهمـت؟ اَّلصـطالح اسـتقر علـى أن  َّل، الظن اَّلصـطالح اسـتقر علـى هـذا، والنصـوص ُتفسَّ

أكثرهـا بأدلـٍة ظنيـة َّل قطعيـة، يعنـي احتمـال راجـح َّل  الظن اَّلحتمال الـراجح؛ ولـذلك يقولـون: األحكـام الشـرعية
به؛ ألن دليله فيه احتمال لوجود ُمعارض مثال ، لكـن هـذا الُمعـارض أقـل منـه  ايلزم أن يكون هذا الحكم مقطوع  

 وهكذا.
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ـم  }: -جلَّ وعال–وإَّل في قوله  ب  ه  ـم  م الق ـوا ر  ين  ي ظ ن ون  أ ن ه  هـذه  ،احتمـال هتمـال؟ مـا فيـيظنـون اح [46]البقـرة: {ال ذ 
 عقيدة َّل ُبد من الجزم.

 والمراد بالصحيح يعني: الحديث الصحيح الُمخرَّج في الصحيحين في البخاري وُمسلم. "إن شئت، في الصحيح"
 :ناهية، ويقـول «ال» "«نلو ال  ي ق  »قال:  -صلى هللا عليه وسلم–أن رسول هللا  ،-رضي هللا عنه–عن أبي هريرة "

 لماذا؟ َّلتصاله بنون التوكيد.  وهو مبني على الفتح، ،ع مجزومفعل مضار 
 طالب:.......

فاصل بينها وبين الفعـل، وإَّل لـو خطـاب  هيقول؟ المباشرة، مباشرة ما في ماذاُمشددة، لكن الوصف المؤثر هنا 
  للجماعة، والفاصل بواو الجماعة لُرِفع ليُقوُلن.

ــــــــــر   ــــــــــار ًعا إ ن  ع  ب وا م ض  ــــــــــر  ـــــــــرو أ ع  ــــــــــيد  م ب اش  ك  ـــــــــن  ن ــــــــــون  ت و   ي ا م 
 

ك م  » ــد  وهــذا يشــمل وهــو فــي األصــل خطــاب للرجــال، ويــدخل فيــه النســاء كمــا هــو معلــوم مــن  ،هــذا الفاعــل «أ ح 
 خطابات الشريعة تدخل النساء تبع ا.

ئ ت  » ف ر  ل ي إ ن  ش  ف ر  ل ي»تقدمت،  «ا لل ه م  « »ا لل ه م  ا غ   في الترجمة. «ا غ 
ئ ت  إ  » دك، إن أردت أو كأن طالب المغفرة متردد، كما يقول الواحد لزميله أو ألحد: أعطنـي كـذا إن كـان و  «ن  ش 

 ي بهواك، هذا يدل أيش؟ على تردد.كان ودك، كأنه يقول له: الذ
 طالب:........

ذي قـد ُيعطـي بحريص عليها، وإذا قـال ذلـك بالنسـبة للمخلـوق الـليس ممكن؛ ألنه مادام ما جزم المسألة فهو 
ـأ ل ة ؛ ف ـإ ن  َّللا    » -جـلَّ وعـال–عن إكراه، وقد ُيعطي عن ُمجاملة، وقد ُيعطي بعد تردد، لكن بالنسبة هلل  ـز م  ا ل م س  ل ي ع 

 كما جاء في الحديث. «ال  م ك ر ه  ل ه  
ئ ت  » ن ي إ ن  ش  م   مثلها.  «ا لل ه م  ا ر ح 
أ ل ة  » ز م  ا ل م س   ا، وَّل يتردد فيها.يجزم به« ل ي ع 

 طالب:........
 كذلك، إذا استعظم كذلك.

إذا سـأل »يقـول:  -عليـه الصـالة والسـالم–بعض الناس يقول: اللهم أدخلني الجنة ولـو عنـد البـاب، والرسـول 
 .اأنت تسأل كريم   «أحدكم الجنة فليسأل الفردوس

 طالب:........
 يأتي هذا.

ما سألت الجنة قط؛ ألنه في قـرارة نفسـه َّل يسـتحقها، وإنمـا يكفيـه أن  واحد عَبد هللا سبعين سنة، ويقول: إني
مـا هـو  ،وَّل يسأل الجنة، يزعم أنه ليس بكفٍء للجنـة، هـذا صـحيح؟ َّل ،ينجو من النار، يستعيذ من النار فقط

بصحيح، نعـم قـد يقولهـا الشـخص مـن بـاب التواضـع، يعنـي فـي مقابـل هـذا الشـخص الـذي تعبَّـد سـبعين سـنة 
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: مـا سـألت الجنـة قـط، وإنمـا أكتفـي باَّلسـتعاذة مـن النـار فـي مقابـل شـخص إذا جلـس فـي المسـجد يقـرأ يقول
 المالئكة جاؤوا ُيسلمون، فرق بين هذا وهذا. يالباب قال: تدخل عل طرق  ، ولو أحدالقرآن انتظر التسليم

 هذا الذي يجب عليه أن يعرف قدر نفسه.
 طالب:........
 أنجو من النار. أنيكفيني  ،جنةللبكفؤ  لستلكن، يقول: أنا 
 طالب:........

، مخلـوق ُحِكـم عليـه ايكفيه أنه ما ُيعذَّب فقط، يعني كأنه ُيخاطب مخلوق   ،ما يدري هو ما قصده جنة وَّل شيء
إذا ذهب إلى الحـاكم مـا يتوقـع أنـه سـُيعطيه هبـة وَّل عطيـة  ائ  بجلد أو سجن ما يستطلع أنه ُيعطى هبة وَّل شي

 .-جلَّ وعال -من هذا السجن، لكن ما هكذا يتعامل مع الخالق أويكفيه أنه ينجو من هذا الجلد  ا،ئ  شيوَّل 
أ ل ة  » ز م  ا ل م س  ز م  »الالم  «ل ي ع  ك بالكسر« ل ي ع  ك بالكسر ؛َّلم األمر، والفعل مجزوم، وُحرِ   ،َّللتقاء الساكنين، طيب ُحرِ 

ك بفتٍح أو ضم؟   لماذا ما ُحرِ 
 ......طالب:..

َّل ُيجر، لما ُعِدل من الحركات الُممكنة في الفعل؛ لئال ُيظـن أن العامـل ملغـي، فعـاد الفعـل إلـى أصـله فـي حـال 
الرفع أو انتقل إلى تأثير غيره من حروف النصـب، فلمـا ُعـِدل منـه إلـى حركـٍة َّل تـدخل علـى الفعـل فـي األصـل 

 أصله، وأن العامل أثَّر فيه.بسبب العامل الداخل عليه عن  ؛ُعِرف أن الفعل ُمتغير
أ ل ة  » ز م  ا ل م س   .«ف إ ن  َّللا    ال  م ك ر ه  ل ه  » إذا أراد شيئ ا يقول له: ُكن فيكون  -جلَّ وعال–هللا  «ف إ ن  َّللا    ال  م ك ر ه  ل ه   ل ي ع 

 طالب:........
 ولو كان بغير صيغة األمر؟

 طالب:.........
 معناها؟ رحمه هللا؟ ما كان بصيغة األمر أو بصيغة الخبر، غفر هللا لك هو طلب على أي حال سواء  

 طالب:........
 هو طلب على كل حال، لكن بصيغة الخبر.

ئ ت  » ف ر  ل ي إ ن  ش   ،يعني الدعاء بصيغة الطلـب َّل يجـوز أن ُيقـرن بالمشـيئة، لكـن جـاء بصـيغة الخبـر «ا لل ه م  ا غ 
اء  هللا  » اء  َّللا   » ،«ط ه ور  إن  ش  ر  إ ن  ش  ر من ذنوبه؟  «ث ب ت  األ  ج   هل هو ُيخبر أنه طهور أو يدعو له بأن ُيطهَّ

 طالب: ...
ــاء  َّللا   »دعــاء، وكــذلك  ــر  إ ن  ش  فــإذا جــاء بصــيغة الخبــر فــي مثــل هــذين الحــديثين جــاز أن ُيقــرن  ،«ث ب ــت  األ  ج 

 بالمشيئة.
 طالب:.........

 باب التبرك. ليس من باب التعليق، من
 طالب:........

 مرتب، ولكن َّل ُيوجد مانع من ترتب األثر عليه؟
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 طالب:........
اء  َّللا   »لما زار المريض وقال له:  ر  إ ن  ش   يدعو له؟  أليس «ث ب ت  األ  ج 

 طالب:.......
ــاء  َّللا  »وفــي الصــيام كــذلك يــدعو لنفســه  ــر  إ ن  ش  ث ب ــت  األ  ج  ـأ  و  ــور  إن  » ولمــا زار المــريض قــال: ،«ذ ه ــب  الظ م  ط ه 

اء  هللا    .«ش 
 طالب:.......

إذا جاء بصيغة الخبر، ولو اقُتصر على مـورد الـنص فـي مثـل هـذه األمـور لكـان أولـى؛ ألن هـذا مجـرد تفريـق 
 َّل، التفريق بمجرد الصيغة. -عليه الصالة والسالم–ما يدل عليه من قوله  هما في ،بالصيغة

فيـه جـزم؟  «لـي فـي دينـي ومعاشـي وعاجـل أمـري  هـذا األمـر خيـرن أتعلـم  اللهـم إن كنـت»خارة في حـديث اَّلسـت
 -تعليـق بعلمـه همـا فيـ «وآجلـه فاقـدره لـي ن هذا األمر خير  لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري أتعلم  كنت إن»

 ؟ في تعليق.-جلَّ وعال
 طالب:........

لنسبة لهذا األمر الُمستخار فيه، لكن على حد علم المخلوق بسـبب قطع ا يعلم ما يؤول إليه با -جلَّ وعال–هللا 
يعلـم قطع ـا،  -جـلَّ وعـال–تردد المخلوق فيما سيحصـل حصـل هـذا التعليـق، فلـيس لتـردٍد فـي علـم الخـالق، هللا 

يطلبهــا منــه، األمــر مطلــوب مــن  -جــلَّ وعــال–والمخلــوق مــا يــدري مــاذا سيحصــل لــه، مــا هــو مســألٍة عنــد هللا 
واقـدر لـي  ،واقـدره لـي ،فيسره لـي»آخر، لكن هل ُيقدم عليه أو َّل ُيقدم؟ في اَّلستخارة لكن تيسير األمر  مخلوقٍ 

 ما فيها إن شاء هللا. «الخير حيث كان
 طالب:.......

 ين؟أ
 طالب:.......

 في أمور الدنيا.
 طالب:........

 َّل، يدخل، اللهم ارزقني إن شئت؟
 طالب:........

أ ل ة  ل  » ،ما يصح ،َّل َّل ز م  ا ل م س   .«ي ع 
 طالب:........

 نعم.
 طالب:.........

ـا؛ ولـذلك  -جلَّ وعال–هو متردٌد بين أمرين بالنسبة لعلم المخلوق، وهللا  ـا أو شـرٌّ حتم  يعلم قطع ا أنه خيـر حتم 
ا يصـرفه أنـه إن كـان خيـر ا يقـدره لـه، وإن كـان شـرًّ  -عـزَّ وجـلَّ –على مقتضـى علمـه  -جلَّ وعال–طلب من هللا 

 عنه، فال تعارض.
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ب ـة  » ولمسلم:" م  ا لر غ  ل ي ع ظ   ـاه  » -جلَّ وعـال -فيما عند هللا "«و  ط  ء  أ ع  ـي  اظ م ـه  ش  ـ «ف ـإ ن  َّللا    ال  ي ت ع   اافترضـنا أن شخص 
لـو َمن؟ صـحيح أنـت إذا تيسرت أطلب الباقي، تطلب مِ مبالغ كبيرة، َّل يقول: اآلن أطلب بعضها، و  منه مطلوب

لئال يرفض؛ ألن بعض النـاس إذا طلبـت منـه  ؛تذكر له بعض الشيء ،جئت إلى مخلوق والمطلوب مبالغ كبيرة
يرفض، فبدَّل  من أن يرفض تطلب نصفه ُثلثه ُربعه، ثم ُتعاود فيمـا بعـد، لكـن الـذي عنـد هللا خزائنـه  اكبير   امبلغ  

  َّل تنفذ، يمينه سحاء الليل والنهار.
 طالب:........

 هو الحديث نفسه، هو نفس الحديث.نعم 
 طالب:........

 م الرغبة.يعزم المسألة وُيعظ
 طالب:........

 تقول؟ ماذا
 طالب:.........

 صرفك عنها. -جلَّ وعال–َّل تشغل نفسك، إذا ما ارتحت فالنتيجة أن هللا  ا ارتاحتنفسك م
 طالب:........

لى سبع مرات، ثـم يتبـين لـك، وقـد َّل إرر ثانية وثالثة، قالوا: قد تستخير مرة فال يتبين لك الوجه الراجح، ثم ُتك
 يتبين لك لحكمٍة إلهية.

 طالب:........
 أنا ما فهمت الفرق غير ما يظهر.  

 طالب:........
عـن هـذا  ااختار له هذا األمـر، لكـن قـد يجـد فـي نفسـه بعـد اَّلسـتخارة صـرف   -جلَّ وعال–إذا أقدم عرف أن هللا 
 يصير؟ ماذا ،، لكن هناك صفات تجعله ُيقدماالمرأة، وَّل يجد ارتياح   الموضوع، عن هذه

 طالب:........
ما هو مرتاح، وقد يتعارض ذلك مـع رؤى، وقـد رأى وُمـِدحت هـذه المـرأة، و استخار كم مرة  ا،هو ما يجد ارتياح  

مـن أجـل هـذا، وهـو فـي واتفق الناس على أنها من خيرة النساء في دينهـا وفـي جمالهـا...إلى آخـره، ثـم ُيقـِدم 
 حينئٍذ؟  منه بيطل ماذا لها،  احقيقته بعد اَّلستخارة ما رأى ارتياح  

 طالب: يترك.
ـا قـد يكـون تعلـق قلبـه  -جـلَّ وعـال–يترك؛ ألن عدم اَّلرتياح نوع توجيه من هللا  أنـه مـا اختارهـا لـه، لكـن أحيان 

 اَّلستخارة؛ حتى يترجح األمر.بها، فيجد في نفسه من الصراع ما يجد، حينئٍذ عليه أن ُيكرر 
هذا نقل عن ابن القيم في )جالء األفهام( في شرح لفظة )اللهم( وقيل: زيدت المـيم للتعظـيم والتفخـيم، مـا هـو 

 بواضح الكالم.
 طالب:........
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 عليه. هذا الذي وقفوا
 طالب:........
 ي َكتبه. ما فيه إَّل الذ

 طالب:........
 أين صاحبها؟

 طالب:........
 ؟ من قال هذا؟منت؟ ما كتبتها زرقأ

 طالب:........
رقة، وبعده ابنم مذكورة ابنم معروفة، أكمل.  نعم مثل المكتوب، لكن أنا أتعجب من زرقم، أي: شديد الزُّ

 طالب:........
 المعروف المتداول عند أهل العلم أنها بدٌل من ياء النداء.

 طالب:.........
ـأنت ب -جلَّ وعال–اختيار هللا  أو َّل  ،اإلقـدام أو التـرك ،ألحـد األمـرين اين أمرين، إما أن تجـد فـي نفسـك ارتياح 
ه لهذا  علم.لفالذي تفعله هو ما اختاره هللا لك، هذا كالم أهل ا ،وَّل لهذا ،توجَّ

 طالب:.........
رآهـا وُفـِتن بهـا هو من األصل ارتياح إذ ا ما يحتاج إلى استخارة، إذا كان اَّلرتياح بسبب أمـٍر خـارجي وأنـه  ،َّل
 يستخير؟ إَّل إذا استخار وُصِرف عنها وتركها. ماذال

 على كل حال أمور اَّلستخارة....
 طالب:........

 ين؟أ
 طالب:........
النهي المؤكد بنون التوكيد عن  "فيه مسائل: النهي عن االستثناء في الدعاء": -رحمه هللا تعالى–يقول المؤلف 

قول حينئٍذ: اللهم اغفر لي أن شئت، وهذا النهي يـدل علـى التحـريم؛ ألنـه مقتضـى اَّلستثناء في الدعاء، فال ي
 النهي.                       

 والعلة منصوصة أو ُمستنبطة؟  ،"الثانية: بيان العلة في ذلك"
 طالب: منصوصة.

 .« َلهُ فَإ نا َاَّللاَ اَل ُمْكر هَ » ،فالعلة منصوصة« فَإ نا َاَّللاَ اَل ُمْكر َه َلهُ »
 ُيحب الُملحين بالدعاء. -جلَّ وعال–ويلح على هللا في ذلك، وهللا  ،ويجزم بها "«ل يَ ْعز م  اَْلَمْسأََلةَ »الثالثة: قوله: "

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
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أنـت مـن هـذا أخـذت مـن هـذا  ،أم سلمة في كتاب الجنائز مـن صـحيح مسـلم قالـت هـذه الكلمـة: "عـزم هللا لـي"
 موضع؟ال

 طالب:........
يقول في مقدمة صحيحه: فـإذا ُعـِزم لـي تمامـه فـأول مسـتفيٍد منـه أنـا" يعنـي  -رحمه هللا تعالى–واإلمام مسلم 

 .-جلَّ وعال-تمام الكتاب ُعِزم، َمن الذي يعزم؟ هللا 
ها" في كلمٍة جـاءت كالم أم سلمة: "عزم هللا لي فقلت -جلَّ وعال–وأهل العلم يختلفون في إثبات صفة العزم هلل 

 في الحديث.
ــيس فيهــا شــيء مرفــوع عــن النبــي  ،-جــلَّ وعــال–يختلفــون فــي إثبــات صــفة العــزم هلل  ــه الصــالة –هــي ل علي

وَّل في كتاب هللا ما يدل عليها، واإلثبات إنما يكون بكتاٍب أو ُسنَّة، فـذكر شـيخ اإلسـالم فـي الُمجلـد  ،-والسالم
وهـو  ،لعدم الثبوت، والقـول الثـاني ؛وذكر القول األول وهو عدم اإلثباتالسادس عشر من )الفتاوى( القولين، 

واســتدل بقــول أم ســلمة، وأن مثــل هــذا  ،-جــلَّ وعــال–إثبــات صــفة العــزم هلل  -كمــا قــال شــيخ اإلســالم–األصــح 
ن يكــون إَّل أ ،مــن تلقــاء نفســها -جــلَّ وعــال–الكــالم َّل ُيقــال بــالرأي، مــا تجــزم أم ســلمة بكــالٍم ُتضــيفه إلــى هللا 

 .-عليه الصالة والسالم -عندها شيء من النبي
 طالب:........

ر. -وهللا أعلم–عزم يليق بجالله وعظمته، لكن... يعني في معنى   ُقدِ 
 طالب:........
ر لي تمامه.  ُقدِ 
 طالب:........

 صفة من صفات هللا.
 طالب:.......

ر لـي تمـام ر "إذا ُعِزم لي تمامه" يعني ُقدِ  هـذا الكتـاب، هـذا مـن حيـث المعنـى، واإلثبـات كمـا هـو علـى  يعني ُقدِ 
نَّة كما يليق بجالل هللا وعظمته.  طريقة أهل السُّ

 انتهى اإلشكال؟ ،خالص
          يعني يجزم بها، وُيلح فيها. "«ل يَ ْعز م  اَْلَمْسأََلةَ » "قوله:

جلَّ –عنده، يعني يأتيه وهو ُمحسٌن الظن باهلل وفيما  -جلَّ وعال–إعظام الرغبة في هللا  "الرابعة: إعظام الرغبة"
 طامٌع فيمـا عنـده، مـا يـدعو وهـو غافـل أو يـأتي وهـو متـردد أن هـذا األمـر سـوف يحصـل أو َّل يحصـل -وعال

َجابَة  » إْل   .«اْدُعوا اَّللاَ َوأَنْ ُتْم ُموق ُنوَن اب 
ـ «فَ إ نا َاَّللاَ اَل يَ تَ َعاَظُم ُه َش ْيء  » "التعليل لهـذا األمـر" فكـل مـا  ،-جـلَّ وعـال–بالنسـبة إلـى هللا  ايعنـي َّل شـيء عظيم 

 دون هللا هيٌن على هللا.
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بعث الخالئق كلهم بأيش؟ بكلمة، البعث، وخلق الخلق كلهم كنفٍس واحدة، والسماوات واألرضون على عظمهـا 
يأتي في آخر الكتـاب َّل شيء بالنسبة هلل، السماوات السبع واألرضون السبع كسبعة دراهم ُألقيت في فالة، وس

 .-جلَّ وعال -ما يدل على عظمة هللا
 الكرسي بالنسبة للعر ؟

 طالب: كحلقة  ألقيت في فالة.
 َّل إله إَّل أنت سبحانك ما أعظمك!

 ،يُيعطـ «أعطاه فَإ نا َاَّللاَ اَل يَ تَ َعاَظُمُه َشْيء  »: -عليه الصالة والسالم–بقوله  الخامسة: التعليل لهذا األمر"المسألة "
ُيعطــي عطــاء مــن َّل يخشــى الفقــر، وغيــره  -عليــه الصــالة والســالم–إذا كــان بعــض المخلــوقين ُيعطــي، والنبــي 

   ُيعطي العطاء الجزيل، وما هؤَّلء بالنسبة إلى هللا إَّل أفراد من آحاد خلقه جلَّ وعال.
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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

حيــث إن المتبقــي مــن  ،تــرح قــراءة أكثــر مــن بــاب؛ حتــى يتســنى لنــا خــتم الكتــاب قبــل نهايــة الســنة الدراســيةهــذا يق
الكتــاب أربعــة عشــر باًبــا، والمتبقــي مــن الفصــل ثمانيــة أســابيع، فلــو تــم مــثاًل قــراءة ثالثــة أبــواب: ثالثــة وخمســين، 

قصــيرة ت ــدرج مــع بعــض، اســتطعنا أن نخــتم وأربعــة وخمســين، وخمســة وخمســين فــي هــذه الليلــة، ثــم بقيــة األبــواب ال
 الكتاب قبل نهاية الفصل؟

اآلن -أبواب لـو ُخصـص لهـا ية أسابيع يبقى ستة أبواب، ستة في ثمان افإذا قلنا: إن المتبقي أربعة عشر باب   
 فلو ُخصص لها نصيب الخرقي. -األسبوع القادم ننتهي من الخرقي

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
 بوع القادم، األسبوع هذا والقادم.األس

في آخر الفصل تكون دورة نختم بها الكتاب، وَّل نجمع أكثـر مـن بـاب؛ ألن  اأو ُنخصص لها بعدد األبواب أيام  
م؛ ألن ضم بعض األبواب إلى بعض قال بعض الطالب: إنه يحرمنـا مـن إطالـة الـنفس  هذا اَّلقتراح سبق أن ُقدِ 

فمـا يأخـذ اإلنسـان  ا؛ ألن العجلة في الذهن ُتوجـد إرباك ـاتعجال الذي ُيضيع بعض  في الكتاب، ويحملنا على اَّلس
 ننهي الكتاب في هذا الفصل.      ،بإذن هللا بإذن الواحد األحد ،راحته مع سعة الوقت، فالمسألة إن شاء هللا

 .نعم
 ينا محمد  وآله وصحبه أجمعين.على نب وبارك بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم

  اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم
: ال يقـول-رحمــه هللا تعـالى–قـال اإلمــام المجـدد  رضــي هللا –عبــدي وأمتـي، فــي الصـحيح عــن أبـي هريــرة  :: "بــاب 

: »قـــال:  -صـــلى هللا عليـــه وســـلم–أن رســـول هللا  -عنـــه ك م  ـــد  ـــل  أ ح  ي أال  ي ق  ـــي  د  : س  ـــل  ل ي ق  ، و  ب ـــك  ـــئ  ر  ض   ، و  ب ـــك  ـــم  ر  ع  ط 
م ي ف ت ات ي و غ ال  : ف ت اي  و  ل ي ق ل  ب د ي و أ م ت ي، و  : ع  ك م  د  ، و ال  ي ق ل  أ ح  ي  م و ال   .«و 

 فيه مسائل:
 األولى: النهي عن قول: عبدي وأمتي.

 الثانية: ال يقل العبد ربي أو ي قال له: أطعم ربك.
 فتاي وفتاتي وغالمي. :: تعليم األول قولالثالثة

 الرابعة: تعليم الثاني قول: سيدي وموالي.
 وهو تحقيق التوحيد حتى في األلفاظ". ،الخامسة: التنبيه للمراد

، أجمعـين أصـحابهالحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسـوله نبينـا محمـد وعلـى آلـه و 
 أما بعد...
"ال يقــول: عبــدي وأمتــي" فــي الترجمــة "بــاب  ال يقــول: عبــدي وأمتــي"  :-رحمــه هللا تعــالى–ام المجــدد فيقــول اإلمــ

: ال يقول" ب د ي و أ م ت ي» وفي الحديث ،"باب  : ع  ك م  د   .«و ال  ي ق ل  أ ح 



 917 

هنـا  وُيـراد بـالنفي ،النهي هو مدلول اللفظين سواء  كـان فـي الترجمـة أو فـي الحـديث، وهـي فـي الترجمـة نافيـة
ن النفي إذا ُأريد به النهي أو النهـي إذا جـاء بلفـظ النفـي يكـون أبلـغ، لمـاذا؟ ألنـه إذا إالنهي، ويقول العلماء: 

 هذا تبع اإلرادة اإللهية. ،أو َّل ُيمتثل ،جاء بصيغة النهي ُعِرف أن هذا أمٌر غير مطلوب ُيمتثل
ض فـي المخاطـب أنـه َّل يقولـه؛ ألنـه منهـٌي شـرع ا فمع كونه غيـر مطلـوب إَّل أن المفتـر  "ال يقـول"أما إذا قال: 

فكأنــه امتثــل وانتهــى، فُنفــي حقيقــة القــول هنــا، وفــي الحــديث ُنهــي عــن  ،واألصــل فــي المســلم أن يلتــزم ،عنــه
 القول.

ن النهـي إذا جـاء بلفـظ النفــي كـان أبلـغ؛ ألنـه يــدل علـى أن المسـلم المفتـرض أنــه إومـن هنـا قـال أهـل العلــم: 
، لكـن ذاك أبلـغ علـى مـا قالـه أهـل اج إلى نهي، فُينفى عنه هذا القول، وإن كـان المـؤدى واحـد  فال يحتا ،امتثل
 العلم.

كثيـر ا مـا  -جـلَّ وعـال–والنسـاء إمـاء هللا عبيـد وعبـاد هلل  -جـلَّ وعـال–الخلـق عبيـٌد هلل  "ال يقول: عبدي وأمتـي"
ي  }يقــول:  ب ــاد  ــاء  » [56]العنكبــوت: {ي ــا ع  ــوا إ م  ن ع  د  َّللا    ال  ت م  ــاج  فالــذكور عبــاٌد هلل َّل لغيــره، والنســاء إمــاٌء  «َّللا   م س 

 .-جلًّ وعال -هلل
 ،هذا من حيث العبودية من العبادة، هناك عبودية الرق التـي هـي تثبـت باألسـر أو بـالبيع والشـراء، فهـذا سـيد

 يخـرجخيـر مـن الـرواة؟ َمـن  شخص اسمه عبد هعبد فالن؟ ما في اوهذا موَّله، هل المولى هذا له أن يقول: أن
 ترجمته من الجواَّلت؟

يعني بإضافة العبودية للمخلوق بسبب العبودية التي هـي مـن العبـادة هـذا سـبق الكـالم فيـه فـي بـاٍب مسـتقل، 
م التعبيد لغير هللا  ب ـد ي» أما من حيث عبودية الرق فجاء النهي فـي قولـه: ،-جلَّ وعال–وُحرِ  : ع  ك م  ـد  ـل  أ ح   و ال  ي ق 

 والعلماء يختلفون في ُمفاد النهي هل هو للتحريم أو للكراهة؟  ،«و أ م ت ي
أهل العلم بأن األصل في النهي التحريم، فاألصل المنع والتحريم، لكن صاحب الفروع وغيره نقلوا عن كثيٍر من 

 .النهي هنا للكراهة
 طالب:.........

 عبد خير بن يزيد أبو عمارة.
 طالب:........

 لكن... ،كل حال من عبودية الرق َّل إشكال ثقة، على
 طالب:........

ـنَّة باسـم عبـد  ـنَّة عبـد ِخيـر، الروايـة عنـه فـي كتـب السُّ هو عبد خير؟ من كالمه، َّل يروون عنـه فـي كتـب السُّ
 َخير.

 طالب:........
 ين؟أ

 طالب:........
 .المهم أنه تعبيٌد لغير هللا
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 طالب:........
 ُنغيِ ر والرواية عنه بهذا اَّلسم؟ أن معنى مابهذا اَّلسم، لكن الرواية عنه  ،نعم

 طالب:........
او  »تفصيالت في الحديث الصحيح  توجد ب ت ه      .«أ ن  ت ل د  األ  م ة  ر 

 طالب:.......
ــا»حتــى فــي اللقطــة، الضــالة  ب ه  ه ا ر  ــد  ت ــى ي ج  يعنــي صــاحبها، وكــالم عبــد المطلــب: أنــا رب اإلبــل، هــذا أمــر  «ح 

ـم  »معروف في الجاهلية وفي اإلسالم، لكن ما المحظور مما جاء عنه النهي فـي الحـديث؟  ع  : أط  ك م  ـد  ـل  أ ح  ال  ي ق 
ب ك   ففيـه  ،الـذي ُيطِعـم وَّل ُيطَعـم -جلَّ وعـال–مشابهة هذا المخلوق السيد مع هللا  ،مشابهة في التسمية هفي «ر 

 ابهة.من أجل هذه المش ؛مشابهة في اللفظ، وُنهي عنه
ب ك  » ئ  ر  ض   كذلك كأن هذا الرب وهو السيد بحاجة إلى من ُيعينه، والرب المطلق الربوبيـة َّل يحتـاج إلـى مـن  «و 

ب ك  اسق  » :ُيعينه، في بعض الروايات عن مسلم  .«ر 
 طالب:.......
 مثل أطعم.

ي  » ـو ال  م  ي  د ي و  : س  ل ي ق ل  ال للغالم العبد أطعم ربك، ومنهي أن ُيقـال لـه: اآلن المنهي الغالم والفتاة منهي أن ُيق «و 
ي  »وضئ ربك  م و ال  ي  د ي و  : س  ل ي ق ل  ي  د  َّللا   »جاء في الحديث  ،«و  يعني لو أن السيد هـو الـذي يقـول: أنـا سـيد  «الس 

ت : أنـ-صـلى هللا عليـه وسـلم–هذا العبد توجه إليه النهي، هي أخف على كل حال من الرب، لما قيل للرسول 
ي  د  َّللا   »سيدنا وابن سيدنا، قال:  أو ُيقر مـن يصـفه بـذلك يكـون فيـه نـوع  ،ألن كون اإلنسان يصف نفسه ؛«الس 

بصـدد أن ُيحقـق  -عليـه الصـالة والسـالم–كونه ُيقال له أخف، لكن مع ذلـك الرسـول  ،-جلَّ وعال–منازعة هلل 
ــد وينفــي المشــابهة ــال:  ،التوحي ــو فــي اللفــظ، ق ــي   »ول ــه الصــالة –ومقامــه فــي التواضــع معــروف  «د  َّللا   الس  علي

ـل علـى يـونس بـن متـى  ،-والسالم ـل وا ب ـي ن  »حتى أنه نهـى أن ُيفضَّ ك م  ، و  ن ب ي ـاء  األال  ت ف ض   ـد  ي ـر   :ال  ي ق ـول  أ ح  إن  ـي خ 
ـن  ي ـون س  ب ـن  متــى ـل وا ب ـي ن  « »م  ل ــى }قــال:  -جــلَّ وعـال–مـع أن هللا  «ن ب ي ــاء  األال  ت ف ض   ـه م  ع  ـل ن ا ب ع ض  ــل  ف ض  ت ل ـك  الر س 

 .[253]البقرة:{ ب ع ض  
 طالب:........

م  » ومع أنه قال ذلك: ل د  آد  ي  د  و  مـن  ائ  حينما تغيـر الظـرف؛ ألنـه كأنـه رأى فـيمن قـال لـه: أنـت سـيدنا شـي «أ ن ا س 
ي  د  َّللا   »التعظيم الذي ُيخشى منه التشريك، فقال:  م  و ال  »لكن لما انتفـى هـذا المحظـور قـال:  «الس  ل ـد  آد  ـي  د  و  أ ن ـا س 

ر    .-عليه الصالة والسالم -«ف خ 
  طالب:.......

 -جـلَّ وعـال –ذلك جـاء إطـالق الـرب علـى غيـر هللاقالها لليهود، لكن المقامات والظـروف واألحـوال تختلـف؛ ولـ
 ورب الدار، ورب أي مادة من المواد مما َّل يعقل. َّلسيما إذا كان المربوب من غير العقالء كالدواب،

 طالب:........
ث و اي  }نعم العزيز العزيز  ن  م  س  ب  ي أ ح   وهذا ُيمكن أن ُيجاب عنه بأنه شرع من قبلنا. [23]يوسف: {إ ن ه  ر 
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 طالب:.......
ي  د ي»شرع من قبلنا عندك  : س  ل ي ق ل  ، و  ب ك  ئ  ر  ض   ، و  ب ك  م  ر  ع   .السيد من السيادة والسؤدد «أط 

 طالب:.......
 دينهم واحد، لكن األلفاظ هل تدخل في األحكام؟

 طالب:.......
ما أحد قال... ُيقال: شر مـن  ،ما أهو أشد من ذلك، السجود أعظم من ذلك هنعم ما يخالف، هل هي... بل في

 قبلنا. 
 طالب:.......

نصـوص تـدل علـى الجـواز، وهـذه النصـوص  تهـة؟ ألنـه جـاءعلى كل حال الباب كله هل هو للتحـريم أو للكرا
 التي تدل على الجواز قالوا: إنها صارفة للنهي الموجود من التحريم إلى الكراهة.

 :السيد من السيادة ومن السؤدد، وبهذا اللفظ سيِ د بالتشديد، وينطقها كثيٌر من الناس بالتخفيف، أنـتم تقولـون 
 دي؟ يِس 

 طالب:.......
 .....؟ على الكبير أو على المعظَّم ِسيدي، ما هو بسيدي من هذا لجدأين ا ،َّل

 طالب:.......
 ما هي ُمستعملة عندكم؟

 طالب: المغاربة أكثر.
يعند المغاربة وغيرهم، ف يد تخفيف للسيِ د، وابن السِ   د؟يد من هو ابن السِ  السِ 

 طالب:.......
ي  تعرفه؟ لبطليوسيد اابن السِ 

 طالب:.......
 د ُيطلق على الذئب.السي

 طالب:.......
 ؟ماذا

 طالب:........
 مدح ما هو بذم. هو

 طالب:.........
ا،تصير  ،ما تغير شيء  قيل للكسائي: لما َّل تهمز الذئب؟ قال: أخاف أن يأكلني. وحش 

 ن هذا.، قالوا: مِ د البطليوسييابن السِ  د ُيطلق على الذئب، و يالمقصود أن السِ  
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ــي   » : س  ــل  ل ي ق  ي  و  ــو ال  م  ــي  د  َّللا   »جــاء النهــي عــن الســيد  «د ي و  يــدل علــى أن المقامــات تختلــف، كــون العبــد هــو  «الس 
الذي يقول: سيدي ما هـي بمثـل أن يقـول السـيد: أنـا سـيد هـذا العبـد، ويجـد فـي نفسـه مـن الترفـع، ويجـد مـن 

 اَّلحتقار لهذا العبد.
 طالب:........
عليـه –كأنه لمح أن عند هؤَّلء من التعظيم ما هو أكثر مـن المطلـوب لـه  -معليه الصالة والسال–مقام النبي 

عليه -فخشي عليهم، فحفظ جناب التوحيد، وسد الذريعة الموصلة إلى هذا الغلو، وهو مظنة -الصالة والسالم
اك م  إ ي ـ»للغلو والواقع يشهد بذلك، وجاءت النصوص الصريحة القطعيـة بنهيـه عـن الغلـو فيـه  -الصالة والسالم

ل و   ي م  »« و ال غ  ار ى اب ن  م ر  م ا أ ط ر ت  الن ص  ون ي ك   .«ال  ت ط ر 
 طالب:........
 أو بعض قوله.

 مظنة ألن يغلو به من ُيطلق هذا الكالم، فأراد سد الذريعة. -عليه الصالة والسالم–المقصود أنه في مقامه 
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:.........

 وهو حي؟
 .........طالب:

ألن هللا جعـل  -عليه الصـالة والسـالم–ألن فيه بركة، هللا جعل فيه البركة، فالتبرك بما ثبت عن الصحابة معه 
 فيه بركة، لكن أكثر من ذلك ممنوع؛ ألنه يؤدي إلى الغلو وإلى الشرك.

 طالب:.........
ب ك  »انظر اللي عندك  ئ  ر  ض   ، و  ب ك  م  ر  ع   .  «أط 

 .طالب:........
فكل من ُيطلقه وُيخشى منه التوصل إلى هذه المشابهة ولو من ُبعـد فإنـه  -جلَّ وعال–األصل أن الرب هو هللا 

ب  ـي}يدخل في النهـي، والنهـي علـى كـالم أهـل العلـم أكثـرهم علـى أنـه للكراهـة ولـيس للتحـريم؛ ولـذا جـاء   {إ ن ـه  ر 
لتوفيــق بينهــا إمــا أن ُيقــال: إنهــا جــاءت لبيــان وجــاء فــي نصــوٍص كثيــرة مخالفــة، لكــن مــع ذلــك ا [23]يوســف:

 الجواز، وتصرف عن النهي من التحريم إلى الكراهة.   
ب ك  » ئ  ر  ض   ، و  ب ك  م  ر  ع  ك م  » «أط  د  ب ـك  »يعني للعبد  «ال  ي ق ل  أ ح  ـئ  ر  ض   ، و  ب ـك  ـم  ر  ع  وهـذا فيـه نـوع احتقـار للعبـد،  «أط 

ي  »ومع ذلك التوجيه البديل الجائز  م و ال  ي  د ي و  : س  ل ي ق ل   .«و 
ب د ي و أ م ت ي» : ع  ك م  د   .«و ال  ي ق ل  أ ح 

 طالب:........
ي  »معروف من الذي ُيقال، هذه توجيٌه للعبد  م و ال  ي  د ي و  : س  ل ي ق ل   بدَّل  من أن يقول: ربِ ي. «و 

 طالب:........
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ــي، بــل يُقــل: ســيدي  ــي، مــا يقــول العبــد: ربِ  ُيقــال لــه، بــل هــو ُمطالــب بــأن يقــول: ســيدي ومــوَّلي، وَّل يقــول: ربِ 
ــي»ومــوَّلي، بينمــا حينمــا كــان الخطــاب للســيد  ت  ــد ي و أ م  ب  : ع  ك م  ــد  ــل  أ ح  ف ت ــات ي ،و ال  ي ق  : ف ت ــاي  و  ــل  ل ي ق  هــذا توجيــه  «و 

 للسيد، واألول توجيٌه للعبد.
 ........طالب:
 ما هو مقابلة بين الجملتين. ،َّل َّل

 طالب:........
 نعم طرف ثالث.
 طالب:........

ي  » فــي التوجيــه فــي قولــه: ــو ال  م  ــي  د ي و  : س  ــل  ل ي ق  ــي»للعبــد، والتوجيــه فــي قولــه:  «و  م  ف ت ــات ي و غ ال  : ف ت ــاي  و  ــل  ل ي ق   «و 
 للسيد.

ب د ي و أ م  » : ع  ك م  د  ب ـك  »اآلن عرفنا النهي عن األول  «ت يو ال  ي ق ل  أ ح  ـئ  ر  ض   ، و  ب ـك  م  ر  ع  لـئال ُيشـابه اللفـظ لفـظ  ؛«أط 
 رب اإلطالق. -جلَّ وعال–الرب الذي َّل ُيقال إَّل هلل 

ــاني:  ــي»والث ت  ــد ي و أ م  ب  : ع  ك م  ــد  ــل  أ ح  ــة األصــل فيهــا هلل  «و ال  ي ق  ــرق  ،-جــلَّ وعــال–العبودي ــة ال وَّل شــك أن عبودي
وفة ومقررة في الشرع، وكذلك اأَلمة، لكن إذا كان إطالقها من السيد على سبيل الترفع على هذا المخلـوق معر 

ـاء  َّللا   »كمـا أنـت كـذلك، واألمـة أمـة هللا  -جلَّ وعـال–الذي هو في األصل في مثلك عبٌد مربوٌب هلل  ـوا إ م  ن ع  ال  ت م 
 .«َّللا    بيوت

 طالب:.......
 .نعم

 طالب: ...
او  » ب ت ه  وهو مـن أشـراط السـاعة، وكيـف تلـد األمـة ربَّتهـا؟  -عليه السالم–هذا في حديث جبريل  «أ ن  ت ل د  األ  م ة  ر 

أقوال كثيرة ألهل العلم في هذا مـنهم مـن يقـول: أنـه يكتـر التسـرِ ي، فتلـد األمـة المملوكـة مـن سـيدها مـا يكـون 
 وله األمر عليها. ،سبب ا لعتقها

: أنه يكثر الزنا في آخر الزمـان، وتلـد منـه األمـة، وقـد يكـون هـذا الولـد مـن ولـد سـيدها، إلـى ومنهم من يقول
 والمسألة معروفة. ،آخر ما قاله أهل العلم

ف ت ات ي» : ف ت اي  و  ل ي ق ل  فتاي من الفتـوة والنشـاط والقـوة، وهـذا الكثيـر فـي هـذا النـوع، أن المملـوكين كثيـٌر فـيهم  «و 
 ما هم بأهل ترف. ،نهم أهل عملالقوة والنشاط؛ أل 

والعلمــاء حينمــا يتحــدثون عــن الــرق، فيقولــون: هــو عجــٌز حكمــي مــرادهم أنــه لــيس بعجــٍز حقيقــي، فقــد يكــون 
: »يعنـي مـا هـو بعجـز حقيقـي، وإنمـا هـو عجـٌز حكمـي  ،الرقيق أقوى من أضعاف من األحرار، قـد يكـون  ـل  ل ي ق  و 

م ي ف ت ات ي و غ ال   .«ف ت اي  و 
وتقــدم لــه نظــائر، ومــراده بهــذا إمــا الحــديث الصــحيح، والحــديث الصــحيح َّل إشــكال؛ ألنــه  ي الصــحيح""فــقــال: 

 ُمخرَّج في الصحيحين، أو ُيراد به جنس الصحيح بما يشمل صحيح مسلم، وصحيح البخاري.
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 طالب:.........
ا-هو التخريج  ، مـا يلزمـه أن يزيـد علـى إذا اقتصـر الُمخـرِ ج علـى مـا يثبـت بـه الحـديث كفـاه -وهذه مهمة جـدًّ

 وهذا هو المطلوب. ،ذلك، حتى في دراسة األسانيد يدرس إلى أن يصح الخبر
لُيختبـر الطالـب، لكـن للعمـل إذا ثبـت  ؛وقد يزيد من باب اَّلختبار في الرسائل ومـا الرسـائل هـذا مـا فيـه إشـكال

 الحديث وجب العمل.
وُيخــرَّج الحــديث فــي خمــس صــفحات، أخرجــه  ،حيحينومــا يقلــق بعــض التخــاريج التــي ُيخــرِ ج الحــديث فــي الصــ

ومـن طريقـه  ،البخاري باب كذا، كتاب كذا، باب كذا، جزء كذا، صفحة كذا، ومـن طريقـه البيهقـي فـي )الـدَّلئل(
ي مـن طريقـه هـؤَّلء مـادام الحـديث فـي الصـحيح؟ ثـم يقـول: وأخرجـه مسـلم، ذالـ مافالن وفالن، ومن طريقه، 
 خرجه مسلم في باب كذا، كتاب كذا، ومن طريقه فالن، ومن طريقه....وأ ،بعدما يذكر سابع صفحة

 طالب:........
أنـا رأيـت أشـياء فإذا ُوِجد لفظ ُيشار إليه عند اختالط األلفاظ التي يترتب عليها حكم، ويترتب عليها فائدة، وإَّل 

ا، يعني ما الداعي البخـاري تقـول: مـن طريقـه ن الحديث فـي أ مع واستطرادات َّل داعي لها ُيضيع بعضها بعض 
 بيبي في جزئها المشهور؟

 طالب:........
 تعرف جزء بيبي، حفظت جزء بيبي أنت يا أبا رضوان؟

 طالب:........
 لماذا؟ جزء األلف دينار تعرفه؟ في أحاديث ُيخرجون منها، أحاديث في البخاري ويرجعون لجزء...

ن الفاضل، وتجد بعض طالب العلم المغـرمين بـالتحقيق أنت ُتشغل طالب العلم بالمفضول ع ،هذا فيه نوع صد
يتجهون إلى العمل على كتب يتعبون عليها، ويسهرون الليـل والنهـار فـي  -على هذه الهمة اوجزاهم هللا خير  –

حديث في الصحيحين ما أجابك؟ اَّلنشغال وإشـغال طـالب العلـم عن البحث عن أحاديثها ورواتها، ولو تسألهم 
  تهم عن الفاضل َّل شك أن هذا خلل، يعني ُيربى طالب العلم على األهم.بالمفضول مع غفل

ـــــــــــــــه   ر ك  أ  ل ت د  ـــــــــــــــد  ـــــــــــــــم   اب  م   ال م ه  ـــــــــــــــال م ه  ب   و 
 

م    ـــــــــــــــــــــــــات ه  ، واآلر اء  ف  م  الـــــــــــــــــــــــــن ص  ـــــــــــــــــــــــــد   ق   و 
 

أمــا أن أنشــغل بــأجزاء هــي َّل تخلــو مــن فائــدة، لكــن أي فائــدة فيهــا ُتعــادل أو ُتــداني أو ُتقــارب مــا فــي صــحيح 
 لبخاري أو مسلم؟ ا

ي ـب  }في تفسير قولـه:  -رحمه هللا–اإلمام ابن كثير  ن ـون  ب ال غ  م  ين  ي ؤ  خـرَّج حـديث ا مـن جـزء الحسـن  [3]البقـرة: {ال ـذ 
ب ـي  آمنـوا»بن عرفة، وقال: إنه حديٌث حسن؛ ألنه ما ُيوجد عند غيـره، يـدل علـى جـواز الروايـة بالوجـادة وفيـه 

ن ي و  ل م  ي ر  ًفاي جدون   و  ـح  إلى آخره، يؤمنون بالغيب، لكن هل ُيقال: ابن كثير ترك البخاري ومسـلم وراح لجـزء  « ص 
 الحسن؟ َّل، هذا ما هو موجود عندهم وَّل في الستة، وَّل في المشهورات.

ال مانع، بل متعـين، اإلشـكال إذا قـال: أخرجـه البخـاري ومـن طريـق ففإذا احتيج إلى حديٍث في مثل هذه الكتب 
نن ومـن طريقـه... ي، ثم أبهفالن صفحة كاملة بأسانيدهم، ثم ينتقل لمسلم ومثلفالن و  هـذا  داود، ثم بقية السُّ
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ُيشتت الذهن، وهذا لو ُوِجد واحد من األلف أو أكثر مـن ألـف عنـده حافظـة ُتسـعفه إذا قـرأ عشـر صـفحات فـي 
 ين؟ أء، لكن البقية تخريج هذا الحديث الُمخرَّج في الصحيحين استفاد وحفظ وبقي في ذهنه شي

، فُيقتصــر علــى مــا ُيصــحح الحــديث، فــإذا صــح الحــديث وجــب العمــل بــه اوتشــتيت   اُيعتبــر بالنســبة لهــم ضــياع  
ح القوي مع األقـوى ذهبنـا إلـى أن نبحـث عـن زيـادة ُطـرق هـذا مـا  وانتهى، ثم إذا عورض واحتجنا إلى أن ُنرجِ 

  فيه إشكال عند التعارض.
 طالب:........

 ؟كيف
 لب:.........طا
 ين؟أ

 طالب:.........
 .-عليه الصالة والسالم-هو حديث مرفوع إلى النبي 

 طالب:........
؟ وهـو حـديث إسـناده حسـن، واسـتدل بـه أهـل العلـم علـى تفعلـون  ماذاغيره  وجدنالكنه حسن الحديث، قدر ما 

 صحة العمل بالوجادة.
اًنــا» ــب  إيم  ج   مــن رب العــالمين كيــف ال يؤمنــون وهــم مــن القــرب»المالئكــة، قــال: حــديث، قــالوا:  «؟أ ي  الن ــاس  أ ع 

إلـى آخـره، ثـم  «ظهـرانيكم؟! وكيـف ال تؤمنـون وأنـا بـين»ثـم قـالوا: نحـن يـا رسـول هللا، قـال:  «؟!معروف بمكان  
 وفيـه ،قالوا: من هم يا رسول هللا؟ لو تطلعونه من ابن كثير في أوائله، قـال الحـافظ ابـن كثيـر: وإسـناده حسـن

 صحة العمل بالوجادة.
له َّل بالبخـاري وَّل بمسـلم، وَّل بالسـتة، وَّل بالتسـعة، وَّل بـأكثر مـن  مثل هذا تحتاجه، لماذا؟ ألنك لم تجد مثيال  

  ذلك، فمثل هذه األمور نحتاج إليها في مثل هذا.
نحتـاج إلـى  نحتـاج إليـه؟ مـا ؟أذهب أبحث عنـه فـي كتـاب الطـب للمسـتغفري فأما ما هو ُمخرَّج في الصحيحين 

 مثل هذا.
 طالب:........

ًفا»يدل على الوجادة صحة العمل بالوجادة  ح          .«ي جدون  ص 
 طالب:........

 َّل َّل.
 طالب:........

َّل، دليٌل على صحة العمل بالوجادة، كثير في مسند اإلمام أحمد قال: حدثني عبد هللا، قـال: وجـدت بخـط أبـي، 
ــا بخــط شــيخه الــذي َّل يشــك أنــه خطــهويشــترطون لصــحتها أَّل يشــك، مــن  يعرفــه معرفــة تامــة، كمــا  ،يجــد كالم 

 يعرف صوته إذا كان من وراء حجاب أو نحو ذلك، مثل هذا ينفع.
 طالب:........



 924 

 السيد والمولى مثل ثبوت الرب واشتهار الرب، ليس مثله. ليس ثبوتنعم، لكن 
 طالب:........

مثـل معرفـة السـيد أو المـولى، المـولى  لـيسعرفـة النـاس جميع ـا بـه يعنـي م -جلَّ وعال–المسألة الرب َّل، هي 
ما ُيقال في الخطابات: مـوَّلي فـالن، َّلسـيما إذا كـان لـه  المعِتق ُيطلق على المعَتق، وكثير  مثل ما ُيطلق على ا

شـك أنـه شيء من هذا ُيقال: موَّلي، وإذا كـان األمـر مـن بـاب الوَّليـة، الوَّليـة وَّليـة األمـر، فـال  أوملك  ؛شأن
 ولي األمر، فال ُيمنع من إطالقه.

ت ـي»ألنه قال:  ؛"األولى: النهي عن قول: عبدي وأمتي"فيه مسائل:  ب د ي و أ م  : ع  ك م  د  ألن األصـل فـي  ؛«و ال  ي ق ل  أ ح 
 .-جلَّ وعال -هلل االعبودية أنه

وإذا ِزيـد فـي اللفـظ مـا جـاء  ،-جـلَّ وعـال-ألن الربوبيـة هلل  "أو ي قـال لـه: أطعـم ربـك ،ربي :الثانية: ال يقل العبد"
ب ك  »في الحديث  م  ر  ع  ا للذريعـة ؛الذي ُيطِعم وَّل ُيطَعم زاد اَّللتباس واَّلشتباه، وتأكـد النهـي «أط  ذريعـة هـذه  ،سـدًّ

    المشابهة، وحماية  لجناب الربوبية.
ي تعليم األول الذي هو السيد قـول: فتـاالسيد،  األول الذي هو" فتاي وفتاتي وغالمي :الثالثة: تعليم األول قول"

 العبد قول: سيدي وموَّلي. وفتاتي، وتعليم الثاني الذي هو
 طالب:........

 ؟ما له عالقة بالحديث، يعني األولية واآلخرية والثاني ،َّل َّل
 طالب:........

ولى مـن أعلـى الـذي ، مـياألول من المسألة األولى سيدي وموَّلي هي تعليم الثاني، الترتيب عندك سيد ومـوَّل
 هو السيد، ومولى من أسفل وهو العبد هذا رقم واحد، وهذا رقم اثنين.

من أعلى الذي هو السيد يقول: فتاي وفتاتي الذي هو األول، األولية التي تعني األولوية؛ ألن السيد أولـى أن 
 اضح؟ُيبدأ به، ألن األولية لها مدخٌل في األولوية، وهنا لكونه أولى ُسمي األول، و 

 الثاني الذي هو العبد.
 طالب:........  

ترتيب المسائل على أي حال المسألة األولى فـي الجملـة الثانيـة مـن الحـديث، والثانيـة فـي الجملـة األولـى مـن 
 ..الحديث على سبيل اللف والنشر.

 طالب:.........
 مشو  َّل ُمرتَّب. يقولون  ،مشو 

 ؟ فهمت؟ ذهب الشيخ ين"أ
 طالب:.......

 من سؤال. أنت، صاد وراء الكرسي خائف أنت
 طالب: ...

 طالب:........
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 ما هو اللف والنشر المرتب والمشو ؟
 طالب:........

 أجب. ،المهم نحن طرحنا سؤاَّل  
 طالب:........

 خالد علمه السؤال. اأب
 طالب:.........

 ؟صاحب لف ودورانهو أنت 
 طالب:.........

ــ} ــن ك م  ش  ل ن ــا م  ع  اًجــال ك ــل   ج  ن ه  م  هــذا لــف ونشــر مشــو ؛ ألن  ،قــال ابــن عبــاس: ســبيال  وُســنَّة [48]المائــدة: {ر ع ًة و 
ـرعة، والسـبيل للمنهـاج، لـف  ـنَّة الشِ  ـنَّة، السُّ الثاني لـألول، واألول للثـاني، سـبيال  للمنهـاج، وشـرعة  أليـش؟ للسُّ

 ما هو مرتب. ،ونشر مشو 
د  } و  ت س  وه  و  م  ت ب ي ض  و ج  د ت  ي و  و  ين  اس  وه  ف أ م ا ال ذ   جاءت على الترتيب؟  [106]آل عمران: {و ج 

 طالب:.........
 تكون غير مرتبة. ،َّل َّل

 طالب:........
يد  } لكن في آية هود مرتب ع  س  ق ي  و  ق وا*  ش  ين  ش   ُمرتب. [106-105]هود: {ف أ م ا ال ذ 

 طالب:........
ا ُمص ا منحدر ا.نعم، إذا قلت: لقيت زيد   ِعد 

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:.......
 كيف؟

 طالب:........
 وأيهما المنحدر؟ ؟أيهما الُمصِعد
 طالب:.........

 فأول الحالين لثاني اَّلسمين، وثاني الحالين ألول اَّلسمين.
 طالب:........

 .عندكم في الجبر في األقواس تعرف؟ أنت في األقواس في الجبر مادة الجبر معروف
 طالب:.......

 شبيهة بمسألة الحال لو راجعتها، فأول الحالين لثاني اَّلسمين، وثاني الحالين ألول اَّلسمين.
 طالب:.......
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 رضوان. يألب لم أقلأنا  ،أنت راعي الجبر ،مثال؟ أنت عليك المثال كيف
 طالب:.......

ــ ،َّل َّل ــ ،ضــيف إليــهعلــى رقمــين، ثــم تُ  مشــتمال   اأنــت عنــدك إذا أردت أن تجمــع قوس  ــ اتجمــع إليــه قوس  أو  اثاني 
 تضرب.

 طالب:........
 ؟نعم

 طالب:........
 نه أول األمر يمشي.....مه لق ِ م صاحبك، عل ِ عل ِ 

 طالب:.......
    بعد.

التي فيهـا نـوع مشـابهة ولـو مـن ُبعـد، يعنـي وهـذا  "الخامسة: التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في األلفـاظ"
حتياط للتوحيد، وحماية جنابه، ومـن بـاب الُبعـد كـل الُبعـد عـن الشـرك ومـا يـؤدي إليـه، وسـد جميـع من باب اَّل

 الذرائع الموصلة إليه.
 وهللا أعلم.  
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 شرح كتاب التوحيد

 معالي الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           
 جعفر الطيارمسجد  المكان: هـ18/06/1439 تاريخ المحاضرة:
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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .نعم
علــى نبينــا محمــد  وعلــى آلــه وصــحبه  وبــارك بســم هللا الــرحمن الــرحيم، الحمــد هلل رب العــالمين، وصــلى هللا وســلم

 أجمعين.
  اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم

: ال ي ــرد مــن ســأل بــاهلل، عــن ابــن عمــر -رحمــه هللا تعــالى–قــال المؤلــف  ل: قــال: قــا -رضــي هللا عنهمــا–: "بــاب 
يذ وه  »: -صلى هللا عليه وسلم–رسول هللا  اذ  ب ا لِل   ف أ ع  ت ع  ـن  و   ،م ن  اس  م  يب وه ، و  ع اك م  ف أ ج  م ن  د  ط وه ، و  أ ل  ب ا لِل   ف أ ع  م ن  س 

ــه   ع وا ل  ــاد  ــا ت ك اف ئ ون ــه ، ف  وا م  ــد  ــم  ت ج  ــإ ن  ل  ــاف ئ وه ، ف  ــا ف ك  وًف ر  ــي ك م  م ع  ــن ع  إ ل  ــأ ت م وه   ص  اف  ــد  ك  ــم  ق  ا أ ن ك  و  ت ــى ت ــر  رواه أبــو داود  «ح 
 والنسائي بسند  صحيح.

 فيه مسائل:
 األولى: إعاذة من استعاذ باهلل.

 الثانية: إعطاء من سأل باهلل.
 الثالثة: إجابة لدعوة.

 الرابعة: المكافئة على الصنيعة.
 الخامسة: أن الدعاء مكافئة  لمن ال يقدر إال عليه.

اف أ ت م وه  »لسادسة: قوله: ا ا أ ن ك م  ق د  ك  و  ت ى ت ر   ".«ح 
، أجمعـين أصـحابهالحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسـوله نبينـا محمـد وعلـى آلـه و 

 أما بعد...
: ال ي رد من سأل باهلل" : -رحمه هللا تعالى–فيقول المؤلف  أل بعظيم، فينبغـي أَّل س -جلَّ وعال–تعظيم ا هلل "باب 

 يعني َّل تردوا من سأل باهلل. ،على اختالٍف في الحكم، وأنه نفٌي بمعنى النهي ،ُيرد
بهــذه الصــيغة بصــيغة النفــي أبلــغ مــن النهــي الصــريح، واألصــل فــي النهــي هــو واألصــل فــي النهــي التحــريم، و 

 ما دون ذلك، كما سيأتي.التحريم، لكن قد يعتري السائل أو المسئول أمر يجعل النهي ُيصاف إلى 
ــن  » :-صــلى هللا عليــه وســلم–قــال: قــال: رســول هللا  -رضــي هللا عنهمــا–عــن ابــن عمــر ": -رحمــه هللا–قــال  م 

يذ وه   اذ  ب ا لِل   ف أ ع  ت ع  للـتخلص منـك أو مـن َشـرك أو مـن أمـٍر مـن  -جـلَّ وعـال–من استعاذ يعني: لجأ إلـى هللا  «اس 
قالـت: أعـوذ  -صـلى هللا عليـه وسـلم–بنت الجون لما دخل بهـا النبـي  ،ت الجونيةاألمور المتعلق بك، كما قال

ق ي ب أ ه ل ك  »باهلل منك، فقال:  يم ، ال ح   سرَّحها. ،وأرسلها-عليه الصالة والسالم–أعاذها النبي  «ل ق د  ع ذ ت  ب ع ظ 
–كيـف تسـتعيذ بـاهلل مـن الرسـول ألنـه قـد يقـول قائـل:  أعوذ باهلل منك، بعضهم يرى أنها ُخِدعت فقيـل لهـا...

نهـا ُخـِدعت قيـل لهـا: إذا قلـِت: أعـوذ بـاهلل منـك هـذا َّل يفعلـه مسـلم؟ فقـال بعضـهم: إ ،-عليه الصـالة والسـالم
 وهذه عربية تعي ما تقول. ،صرِت أحظى عنده من غيرك، هذا ُيقال: بالنسبة َّلمرأٍة َّل تفهم معنى الكالم

اذ  ب ا لِل   ف أ ع  » ت ع  وَّل  ،أو تعلـق بهـا ،فاستعاذت باهلل منه، وقـد دفـع لهـا مهـر ا ،لو أن رجال  دخل بامرأةٍ  «يذ وه  م ن  اس 
ا إلجابة طلبها حينئٍذ له أن يأخذ المهر إذا أعادها وطلقها؟  يرى وجه 
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 طالب:.......
 ؟ماذا

 طالب:........
  منك ُتسرَّح؟!ليس له ذلك! يعني كل امرأٍة ُيدفع عليها عشرات األلوف وقالت: أعوذ باهلل

 طالب: ...
  إذ ا ما فائدة الُخلع؟  

 طالب:........
ألن األصل في األمر الوجوب، قلنا: إنه قد يعتري أحد الطرفين مـا يصـرف  ؛بعض المسائل َّل ترى غير وجوبها

 منـك، أو يصرف النهي إلى الكراهة، اآلن رجـل دخـل بـامرأٍة فلمـا رأتـه قالـت: أعـوذ بـاهلل ،األمر إلى اَّلستحباب
ا، هل يلزم ذلك؟  ،وقد دفع المهر إليها، وقد يكون ما هو أشد من المهر تعلق قلبه بها  فأحبها حبًّا شديد 

 طالب:........
َّل ما هي ُمكرهة باختيارها وطوعها، وقد تكون فرحة  مستبشرة  به، ثم يبلغها أخبار ثانية أو تطلع إلـى مـن هـو 

 ،أعاد الجونية وسـرَّحها -عليه الصالة والسالم–أت في الحديث أن النبي أفضل منه، فتقول مثل هذا الكالم ور 
اذ  ب ا لِل   »وسمعت بالحديث  ت ع  يذ وه   م ن  اس   .«ف أ ع 

 طالب:.........
 .نعم

 طالب: ...
ا حينئذ.  تصبح المسألة غشًّ

  طالب: ...
 ووافقت ما تعرفه؟!  -عليه الصالة والسالم–امرأة خطبها 

 .طالب:.......
يعنـي احتمـال أن يكـون الـداخل عليهـا غيـر  -عليه الصـالة والسـالم-أرسل إليها من يخطبها باسم َمن؟ النبي 

عليه الصالة –، واحتمال أنها تعرف المتعين أنها تعرف الرسول ءغير َمن ُعِقد له عليها؟ ما يجي ،من خطبها
تظنـه  اُتريد شـابًّ  لعلها ات، هييأواخر الخمسينات أو في يفي الخمسين الكن لما دخل عليها رأته كبير   -والسالم

ويـدور علـى نسـائه التسـع بغسـٍل واحـد،  -عليـه الصـالة والسـالم-كغيره من البشر، وقد ُأعطي قوة كم؟ ثالثـين
ن تغيَّ   رت أحواله.هي تظن أنه مثل غيره طالما وصل إلى هذا السِ 

 تدفع إليه ما خسر عليها كالُخلع.هذه  ،المقصود أنه لو استعاذ َّل يلزمه أن ُيعيدها مجان ا
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:.........

م؟ ما  هو المحرَّ
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 طالب: يعني سارق مثاًل أو قاتل.
 يستعيذ باهلل من إقامة الحد عليه؟!

 طالب:........
 هذه ما تسقط بمثل هذا. ،َّل َّل

 طالب:........
ــيً » يــذ  ع اص  م  ال ي ع  ــر  ــارً ا ال ح  ب ــب خ   او ال ف  أو جنــى  ايعنــي شــخص ضــرب واحــد   ،اعلــم أن لهــا حــدودها وشــروطها «ة  ر 

 تبطل الحدود. ؟ إذ اوُيترك ،يستعيذ ،عليه جناية  موجبة لحٍد أو ما أشبه ذلك
 طالب:.......

 ؟وُتعاد بدون مهر، بدون شيء
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:........

 ما فهمت.
 طالب:........

ت  »هذا معنى الحديث  يذ وه  م ن  اس  اذ  ب ا لِل   ف أ ع   .«ع 
 طالب:........

وهذا في بعض الصـور َّل شـك أنـه ُمتعـين، وبعـض الصـور إذا كـان مـا لـه  ،على حسب األمر إذا كان للوجوب
 مر.ألامتثاَّل  ل ؛حينئٍذ تكون لالستحباب ،ليس لها وجه، وليس لها عذٌر بيِ ن ،ما لالستعاذة وجه ،وجه

 طالب:........
ا  ماذاع الجواب أن يقول لها غير ما قال؟ توقي ماذا قـال؟ تسـتعيذ مـن ملـٍك جاءهـا يـنفخ فيهـا الـروح؛ لتلـد ولـد 

وقد حصل، لكن من كـان هللا معـه مـا  ،نها خافت من الفضيحة وأن ُتتهمأصحيح  ،-عليه السالم–مثل عيسى 
 يضره الخلق كلهم، كما حصل لعائشة في قصة اإلفك.

ر  ،ض األشــرار مــا ُيســمى بــاَّلبتزازويحصــل مــع األســف اآلن مــن بعــ تحضــر مناســبة متزينــة ومتبرجــة وُتصــوَّ
وتثبـت،  ،تصـدق مـع هللا ،درء  لمفسـدة الفضـيحة؟ َّل ؛هـل تسـتجيب ،وُيَساوم عليها، نساء ُتَساوم على ِعرضها

 وُيبرئها مما ُرميت به. ،سوف ُيخلصها -جلَّ وعال–وهللا 
 طالب:........
 ُتعطيك المهر.

 ...طالب:.....
يذ وه  »يقول:  -عليه الصالة والسالم–الرسول  اذ  ب ا لِل   ف أ ع  ت ع   بهذا الحديث؟  تفعل أنت ماذا «م ن  اس 

 طالب:.......
 ما عليك شيء.ففلو لم ُتعذها  ،نقول لك: في بعض الصور ُتستحب اإلعاذة
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ا، قـال: بـاهلل عليـك ُتعطينـي جـاءك يسـألك  ،سـأل بـاهلل فـأعطوه «َمْن َسَأَل ِبَالِلَِّ َفَأْعُطوهُ وَ » مـن أمـور الـدنيا شـيئ 
ؤَّال.  كذا، وهذا كثير ما يستعمله السُّ

ــَأْعُطوهُ » ِ َف ــَالِلَّ ــا فيمــا دون مســتحقًّ  إذا كــان «َوَمــْن َســَأَل ِب ا، إذا كــان مضــطر ا يجــب أن ُتعطيــه، وإن كــان ُمحتاج 
وَّل ضـرر عليـك فيـه، فالمسـُتحب أن  ،يالضرورة فكذلك إن لـم يضـر بـك، وإن كـان دون الحاجـة فـي أمـٍر كمـال

: أنا ُأريد شراء هذا العالج أو تسديد هذه الفـاتورة، -قد ظهر بمظهر الُمحتاج-كثير ا ما يأتي من يقول  .ُتعطيه
 :مـع أنـه قـد جـاء فـي الخبـراإلنسـان، وتظهر عليه عالمات الصدق، وأنت عندك أمـوال مثـل هـذا رده قـد يـأثم 

يسـأل وهـو غنـي، وقـد ُشـوِهد بعـض النـاس يتظـاهر  ،؛ ألن بعضـهم يكـذب«مـن ردهلو صدق السائل ما أفلح »
، ثـم إذا خـرج مـن المسـجد وأول لفـة وثـاني لفـة يـركض، مثـل هـذا ، يـأتي بعصـاويعتمد على الُعصي ،بالمرض

 ينبغي أن يؤدَّب.
قيقتهـا فـي وهـي فـي ح ،قد يأتي ويسـأل أمـام النـاس، ويضـع يـده فـوق رأسـه ،وقد حصل ما هو أعظم من ذلك

رأيناه شاهدناه كف يده عرضها نصف متر، ويضعها فوق رأسه ما يستطيع أن ُيـدليها،  ،رؤية الناس أكبر منه
حر ،شيء هما فيفثم إذا خرج   وأنا رأيته. ،نوع من السِ 

 طالب:.........
ة مـن عظـائم يجب أن يؤدَّب؛ ألنـه مرتكـب لعظيمـ ،نعم صحيح صحيح موجود هذا، مثل هذا ما يكفي أَّل ُيعطى

حر الذي هو كفر في الحقيقة.  األمور وهي: السِ 
ا، جلس شخص عند اإلمام بعد الصالة مظهر ا أنه محتاج؛ ليتصدق عليه وحي الناس، جاء ل السائلين كثيرة جدًّ

معناه؟ قام هذاك وهرب، وهذا جلس مكانه، بمعنى مكافحة التسـول  ماوجلس أمامه، وقال له: هاك،  واحد ثانٍ 
 وجلس هذا مكانه. ،هذه إشارة، قام ذاك وهرب ،يكلبشونك ويحملونكجاؤوا 

 طالب:........
وهو في حقيقته كاذب، فليس كـل مـن سـأل ُيعطـى إَّل إذا غلـب  ،ويأتي من يسأل بأمور مشكلة ،يحصل غرائب

ق فيـه علـى بغـي، وُتُصـ ق فيـه علـى غنـي، وُتُصـدِ  ق فيـه على الظن أنه محتاج، وتعلمون الحديث الـذي ُتُصـدِ  دِ 
علــى ســارق إلــى آخــره؛ ألن المتصــدق َّل يعــرف حقيقــة الحــال، وغلــب علــى ظنــه أنــه محتــاج تبــرأ ذمتــه بــذلك، 

 واإلثم عليك على الطرف اآلخر.
 طالب:.......

ل بها إلى ارتكاب محظور أو ترك مأمور هـذه محرمـة، وهـي  يعني ما ُأعطي إَّل بهذه الحيلة، الحيَّل التي ُيتوصَّ
ي ـل  »لتـي جـاء فيهـا الحـديث ل اليهود احي ن ى الح  ، فتسـتحل وا محـار م  هللا  بـأد  تك بـوا مـا ارتكب ـت  اليهـود  ل ، والحيـ«ال ت ر 

ــل بهــا إلــى الواجــب ســب المــال ولــيس عنــده قــوت يحتــال؛ ألن ك ،يعنــي مــثال  هــذا المحتــاج مضــطر ،التــي ُيتوصَّ
ل بهـا إلـى فعـل واجـب أواجب بالنسبة له، الحي و تـرك محظـور هـذه حيلـة شـرعية، وقـد تجـب فـي ل التي ُيتوصَّ

 بعض الصور عند الضرورة إليها.
 ل تنقسم إلى قسمين:المقصود أن الحي

مة: أيحي ل بها إلى ارتكاب المحظور أو ترك المأمور.حي :ل ُمحرَّ  ل اليهود التي ُيتوصَّ
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ل بها إلى فعل المأمور وترك المحظور. :ل شرعيةوحي  وهي بضد ذلك ما ُيتوصَّ
ط وه  و  » أ ل  ب ا لِل   ف أ ع   .         -جلَّ وعال-تعظيم ا هلل  «م ن  س 
يب وه  » ــأ ج  ــاك م  ف  ع  ــن  د  م  عــم مــن أن تكــون لوليمــة العــرس أو غيرهــا ُيجــاب، ولكــن الوجــوب فــي وليمــة أوالــدعوة  «و 

مـا لـم  ،سـتحبابفإنها من حـق المسـلم علـى المسـلم، وُيجـاب علـى سـبيل اَّل ،العرس، وأما غيرها من الدعوات
فإن الدعوة َّل ُتجاب إَّل لمـن يسـتطيع التغييـر، لمـن يسـتطيع تغييـر المنكـر  ،يكن َثمَّ ُمنكر، إذا كان هناك ُمنكر

 فإنه يلزمه أن ُيجيب، ويلزمه أن ُيغير المنكر.
 طالب:.......

 كل شيٍء بقدره. ،بقدره
يب وه  » ع اك م  ف أ ج  م ن  د  ن ع  إ ل ي ك م   ،و  م ن  ص  وًفا ف ك اف ئ وه  و  ر  عليـه الصـالة  –افـأ بـأمٍر محسـوس مقابـل كـان النبـيُيك «م ع 

 فُتكافئه، لكن قد َّل تجد ما ُتكافئه به. ايقبل الهدية وُيثيب عليها، هنا صنع إليك معروف   -والسالم
وا م ا ت ك اف ئ وه  » د   صح؟ «ف إ ن  ل م  ت ج 

 طالب:.......
 عندك أنت؟ماذا

 طالب:.......
واف إ  » د   .«ن  ل م  ت ج 

 طالب:........
ع وا ل ه  »َّل جواب الشرط   .  «ف اد 

د وا»  إعرابه؟ ماالفعل  «ف إ ن  ل م  ت ج 
 طالب:.......
 .هي صلة الموصول «ت ك اف ئ وه  »هذه الجملة 

 طالب:.......
 عندك أنت؟ ماذا صلة الموصولة مرفوعة وَّل....

 طالب:........
 لنسخة.ي عندك باتمرفوعة، لكن ال
 طالب:........

 عندك؟ ماذاوأنت 
 عندك بالنون؟ هذا هو الصحيح.

 طالب:........
ــا ت ك اف ئ ون ــه  »الصــواب فنعــم َّل شــك أنهــا ســهو وإَّل  وُيرفــع بثبــوت النــون؛  ،ومحلــه الرفــع ،َّل ناصــب وَّل جــازم «م 

 ألنها صلة الموصول.
 أعده. ،قال الطيبي أو اقرأ التعليق كله
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 طالب:........
 ُوِجد منهم اللحن. ،ي يظهر أنها سهو النُّساخهو سهو ا من الناسخ، والذ

 طالب:.......
 ما يجتمعون، لكن إذا كان فيه لغة فيكون ضبطه هكذا على تلك اللغة. ،َّل

 طالب:.......
 علِ ق علِ ق.

 طالب:........
 عند َمن؟

 طالب:........   
 أبادي )عون المعبود(.

 طالب:........
 ي معك؟تعة الالطب ما

 طالب:.......
 ة إمام الموحدين.ُقر 

 طالب:........
 هذه مشكلة. ،أو ما قرأتموه «م ا ت ك اف ئ وه  »فيكم من استشكل لما قرأ الحديث  ،َّل

 طالب:.......
 يعني قرأتموه قبل ما تحضرون؟

 طالب:........
 استشكلت حذف النون؟

 طالب:........
 ي تكلم؟َمن الذ

 طالب:.......
 تيسير العزيز الحميد( من معه تيسير العزيز الحميد؟ هذا الذي معك، من التيسير نفسه؟)

 طالب:.......
 ؟ماذا

 طالب:.......
ـا ت ك اف ئ ون ـه  »على كل حال األصـل مـا  وإذا كـان هـذا هـو الثابـت فـي األصـول بتـداول الـرواة؛ ألن الـرواة فـي  ،«م 

 لذلك آخر من ُيحتج به في العربية َمن هو؟ آخر عصر الرواية َّل ُيحتج بهم في العربية؛
   طالب:....... 

 ي ُتريده.ذال
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 طالب:.......
 َّل.

 طالب:.......
 قالوا: بشار بن ُبرد، لكن هو قالوا: حد فاصل.

 طالب:......
 هو على كالمهم آخر من ُيحتج بشعره بشار.

 طالب:......
 ن.امتعاصر فهما  انرى الفرق بينهم ،إبراهيم أوإبراهيم؟ 

 طالب:......
 َّل هو مولَّد بال شك، لكن لماذا قالوا: إنه ُيحتج بشعره؟ 

 طالب:......
 َمن قال بذلك؟ 

 طالب:......
 ي يقوله بشار؟ذي يقول: ربابٌة ربة البيت، الذهو ال

ـــــت ـــــي الزي ـــــت تمـــــج الخـــــل ف ـــــة البي ـــــة  رب  رباب
 

 لهـــــــا تســـــــع دجاجـــــــات وديـــــــك  حســـــــن الصـــــــوت  
 

 ف.تعرف هذا أنت؟ أراك ما تعر 
 طالب: ...

ع وا ل ـه  » ـا ت ك اف ئ ون ـه ، ف ـاد  وا م  ـد  المكافـأة المـذكورة فـي األصـل عينيـة، بـدليل أن الـدعاء فـي حالـة عـدم  «ف إ ن  ل م  ت ج 
 القدرة على المكافأة العينية.

اف ـأ  » ا أ ن ك ـم  ق ـد  ك  و  ت ـى ت ـر  ع وا ل ـه  ح  وا م ا ت ك اف ئ ون ـه ، ف ـاد  د  أو ُتـَروا يعنـي: تظنـون أو تعلمـون تجزمـون  «ت م وه  ف إ ن  ل م  ت ج 
 أنكم قد كافأتموه ادعوا له.

مت المكافأة العينية على الدعاء؟ ألجل الِمنَّة؛ ألنه إذا ما كاف تـه أوالدعاء أفضل من المكافأة العينية، فلماذا ُقدِ 
 بمال يبقى في نفسه.

 طالب:.......
 حتى، حتى تجزم أنك قد كافأته.

 ....طالب:...
 ي يسمونه أجرة....جزاك هللا خير ا الذ

 طالب:........
 أنت منهم؟

 طالب:........
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 ما أنت معنا؟ ماذالأنت معنا اآلن أنت، 
 طالب:........

 هللا يهديك، أنت تغفل عن الشرح، ثم بعد ذلك تتكلم بكالٍم ما له عالقة بما نحن فيه.
 طالب:........
 .ااك هللا خير  جز  ،هذا اعتراف اجزاك هللا خير  

لكـن المكافـأة العينيـة فـي نظـر النـاس  ،ته والدعاء أفضل من المكافـأة العينيـة مهمـا كبـرتأوتكون بذلك قد كاف
 .الِمنَّةُتنهي ما في قلبك من 

 طالب:........
ا في ظاهر الغيب، لكن الدعاء ُيزيل شي  مما في نفسه. ائ  أفضل، وهو في ظاهر الغيب أيض 

 طالب:........
 ويدعو له بظاهر الغيب. ايمنع أنه يقول: جزاك هللا خير  ما 

 طالب:........
 عليك؛ ألنه فيه سخرية. فيغضبمما َّل يليق به،  ائ  تذهب لرجل كبير أحسن إليك وتعطيه شي ليس أن ،َّل

 طالب:........
 وهو مما ُطِلب منه؟

 طالب:........
 عينية تصير رشوة.تكافئه مكافأة  أن ، أماايدعو يقول: جزاك هللا خير  

 هل يلزم من المكافأة المساواة؟ ،طالب: أحسن هللا إليك
 ما ُحددت المكافأة."، فكافئوه، "ما يلزم ،َّل َّل

 طالب:........
 وُيثيب عليها. ،يقبل الهدية -عليه الصالة والسالم–الرسول 

 طالب:........
 كلٌّ على حسبه. ،ما ُذِكرت بالتحديد ،ُيثيب عليها

 داود والنسائي بسند  صحيح". "رواه أبو
يـذ وه  »لألمـر بـذلك "فيه مسائل: األولى: إعاذة من اسـتعاذ بـاهلل" : -رحمه هللا تعالى–يقول  اذ  ب ـا لِل   ف أ ع  ـت ع  ـن  اس   ،«م 

 وذلك على سبيل الوجوب تارة  أو على سبيل اَّلستحباب تارة  أخرى، وفيه التفصيل المتقدم.
 طالب:........
إن  ،ما ُينقص من أجره، إذا لم يطلب ولـم يستشـرف فإنـه َّل يـنقص مـن أجـره شـيءفوَّل استشرف  إذا ما طلب

 شاء هللا تعالى.
 ."فيه مسائل: األولى: إعاذة من استعاذ باهلل": -رحمه هللا تعالى–يقول 
 .نعم
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 طالب:........
 نعم ضبطين: ُتَروا: تظنوا، وَتروا: تعلموا، وقد يأتي الظن بمعنى العلم.

يـذ وه  »وهذه منصوص عليهـا فـي الحـديث  األولى: إعاذة من استعاذ باهلل"" اذ  ب ـا لِل   ف أ ع  ـت ع  ـن  اس  وتقـدم أنـه علـى « م 
 سبيل الوجوب تارة ، وعلى سبيل اَّلستحباب على حسب الظروف واألحوال الُمحتفة بالحالة.

ه وحاجتـه، سـألك مـا َّل يضـر بـك وبولـدك إذا سـأل بـاهلل وغلـب علـى الظـن صـدق"الثانية: إعطاء مـن سـأل بـاهلل" 
 وأنت قادٌر على أن ُتعطيه، فإن كان مضطر ا وجب عليك ذلك، وإن كان غير ُمضطر فهنا األمر لالستحباب. 

ـن  »وهي كذلك تـارة  تكـون للوجـوب كـدعوة العـرس  ،وهذه من حقوق المسلم على أخيه"الثالثة: إجابة لدعوة"  م  و 
و ة ،  ع  ــد  ــب  ال ــم  ي ج  ــىل  ــد  ع ص  ــة  «أبــا القاســم ف ق  ــى وليمــة العــرس إجابتهــا واجب ــدعوة إل ــه وســلم، فال صــلى هللا علي

بشروطها المعروفة عند أهل العلم، إذا كانت الدعوة جفلة وَّل نقرة، دعوة الجفل تجب، إذا وقف ببـاب المسـجد 
 وندعوكم للحضور وتناول الطعام؟ َّل تجب. ،قال: ليلة كذا زواج فالن

وهي دعوة الخاصة المعينة للشخص هـذه تجـب إجابتهـا، مثـل فـي وقتـا الحاضـر البطاقـات إذا جـاء لكن النقرة 
األب ورمى البطاقات في الصالة وقال: اكتبوا للجيران، اكتبوا لمن تعرفون، اكتبـوا لكـذا مـن غيـر تعيـين هـذه َّل 

 تلزم.
أنه ُيجيب الدعوة ويأتي وُيسـلِ م ويطلـع، ثم إذا أجبت الدعوة هل يلزم أن تطعم أو َّل تطعم؟ اآلن كثر في الناس 

م  » هل هذا أجاب الدعوة أو َّل ُبد من األكل؟ األمر لـك ع  ل ـي ط  ـرًا ف  ط  ـان  م ف  ـن  إن  ك  ـل   ، وم  ل ي ص  ـائ مًا ف  ـان  ص  يعنـي:  «ك 
 يدعو.

 وهل يكفي أن تأكل تمرة وتأخذ معها فنجان القهوة وتمشي تقول: طِعمت؟   
 طالب:.......

من ِقبل أشخاص الـذي تجـب إجابتـه األول إذا  امت إن كان مفطر ا فليأكل وأنت أكلت، وقد يكون مدعوًّ لكنك طع
يعنـي إذا كـان يترتـب علـى هـذا قطيعـة رحـم فهـو أولـى مـن  ،لم ُيمكـن الجمـع، وعلـى العمـوم المسـألة ُمفاضـلة

  غيره.
 وما يحتف بها. ،ولها أحوالها ،على كل حال األمور لها ظروفها

 .......طالب:
 ؟ماذا

 طالب:........
 على ما يحتاجه، مما َّل ُيحتاج إليه في العرس؟ ازائد   اأخذ قدر  

 طالب:........
ُكــل واحــدة  ،مــا تــدري، بــإذن صــاحب الــدعوة إذا كــان النهــي ورد عــن القــران فــي التمــر مــا تأكــل تمــرتين جميع ــا

 أنت. تفعلهاواحدة، 
 طالب:........

 مرة أخذت تمرتين؟ هما في
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 طالب:........
فما شأنك بالـذي يـأتي بـاألواني وينقـل، إذا خلـص النـاس مـن هـذا الطعـام  ،إذا كان النهي عن القران في التمر
 وبقي قدٌر زائد وأنت محتاج َّل بأس.

 طالب:........
عام المقـدم َّل؟ في الُعرف ما يكون إَّل إذا أكل من الطأم حقيقة  وشرع ا طِعم، لكن هل ُيطلق عليه أنه أكل ُعرف ا 

 للعرس.
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:........

أتى للوليمة، طيب أنت أوقفت أو نصيت في وصيتك على أن يكون من ريعها إفطـاٌر للصـائمين، بعضـهم جـاء 
 نقول: َّلزم يرجع ويتعشى؟أم قبل الصالة وأخذ تمرة وكأس ماء ومشي، أنت فطرته 

 طالب:........     
 ؟ماذا

 طالب:........
الالعايـا  مـاالوصايا واألوقاف والنذور واأليمان تحكمها األعراف، وجاء في وصية من ريعها ما ُيصرف لالعايا 

 رضوان؟ ايا أب
 طالب:........

 لالعايا.
 إبراهيم؟ اتبها واحد من المعتبرين، لكنها ُعرفية لفظ ُعرفي موجود في نجد، الالعايا تعرفهم يا أبفي وصية ك

 طالب:........
 وأنت طول عمرك بنجد أنت؟ ما تعرف اذامل

 طالب: ما نعرفها يا شيخ.
 عندكم؟ يصيح.أليس بمشتقاته عندنا إذا قال: فالن يلعي يعني: يصيح، 

لكن الالعايا من هم؟ قالوا: هؤَّلء ُأناس من الوافدين على البلد وليس لهم من يكفلهم، وفـي الليـل َّلسـيما فـي 
 ن أحق الناس.الشتاء يجوعون فيصيحون، فهؤَّلء م

فيه حجاج يأتون على أرجلهم من أقاصي الشرق يجلس ستة أشهر يمشي، وبعضهم يحمـل معـه آلـة  يتكسـب 
منها وهو على قدميه، يمرون بالمدن والقرى يتكففون الناس أو يعملـون لهـم مـا يعملـون مـن خياطـة ثـوب أو 

 ة يحد بها السكاكين وأتى ليحج.خرازة نعل أو شيٍء من هذا يتقوتون منها، بعضهم يحمل على كتفه آل
 طالب:........

 إذا ترتب عليها مال َّل ما يلزم، إذا كان فيها مشقة َّل يلزم. ،َّل
 طالب:........
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 يعني وهو داخل المدينة هذا ما فيه، الكلفة مألوفة؛ ألنك لو احتجت لشيء َّلزم تسير. ،نعم، لكن ُعرفي
 ما يلزمك، لكن في بلدك يلزمك. انٍ لشهادة تؤدي الشهادة في بلٍد ثومثله أداء ا

 طالب:.......
َّل، أم المشقة ُتقدر بقدرها إذا أي شيٍء يشق وُيعنت الشخص ما يلزمه، فمثل هذا يعتذر وهللا يعلم أنـه مشـقة 

 بعض الناس ما عنده أحٌد يذهب به ويأتي به، بعض الناس ما عنده سيارة.
     على كل حال المشقة تجب التيسير.    

ـاف ئ وه  »تكافئـه  اصنع إليـك معروف ـابعة: المكافئة على الصنيعة" "الر  وًفـا ف ك  ر  ـن ع  إ ل ـي ك م  م ع  ـن  ص  م  ـا  ،و  وا م  ـد  ف ـإ ن  ل ـم  ت ج 
ع وا ل ه    .  «ت ك اف ئ ون ه ، ف اد 

اقــع وإن لــم تكــن عينيــة ففــي حقيقتهــا قــد تكــون أفضــل مــن العينيــة، وهــذا هــو الو "الخامسـة: أن الــدعاء مكافئــة " 
اإلنسان ما يرجو ثوابه في حياته اآلخرة أفضل مما ُيفنيـه فـي حياتـه الـدنيا وإن كانـت قـد تكـون الحاجـة ماسـة 

 إلى المكافأة العينية فُبدء بها.
ويسـير يظـن أن  وقلنا: إن المكافأة العينية ُتقاوم ما في الـنفس مـن الِمنَّـة، وبعـض النـاس إذا رأى األمـر سـهال  

ر الدعاء عن المكافأة العينية علـى حسـب قـدر الِمنَّة مازالت با  تـدعو يلزمـك ،...أقل شـيء الـدعاءهقية؛ ولذا ُأخِ 
     .تدعو، يلزمك أن تدعو له أن

 ما عنده إَّل دعاؤه، أجرة اإلخوان هؤَّلء. لمن ال يقدر إال عليه"  أن الدعاء مكافئة  "
 طالب:........

ل ي ل ـب س  »ن الدعاء َّل ُيجزع مع وجود المكافـأة وأ ،الترتيب بالفاء قد يحمل اَّلشتراط «ف ـإ ن  » ل ـي ن  ف  ـد  الن ع  ـن  ل ـم  ي ج  ف م 
ف ي ن    تلبس ُخفين وأنت واجد؟ «ال خ 

 طالب:.........
ود أن المسـلم َّل يغفـل عـن مثـل المقصـ ،مكافأة إذا أعادت إليه شيء من العينيات ولو كـان أقـل مـن المطلـوب

 .هذا
 طالب:........

 ؟ماذا
 ب:........طال
 نعم.

 طالب:........
 أجاب بعضهم؟

 طالب:........ 
فعلـى كـل واحـٍد أن ُيجيـب مـا لـم  اَّل وإذا دعا الجميع دفعة  واحدة َّل ُبد أن ُيجيب بعضهم، لكن إذا دعـاهم أفـراد  

 يكن َثمَّ مانع.
 طالب:.........
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 ا أشبه ذلك.نعم من فروض الكفايات مثل لو عطس عند جماعة أو سلم على جماعة أو م
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:.......

 دعاهم بأعيانهم ما قال: آل فالن.
 طالب:.......

 ين إجابتهم كالجفل.  عت، ومن دعوا بإجمال َّل يعرس فالن متعين
ا»"السادسة: قوله:  و  ت ى ت ر  وا ح  اف ـأ ت م وه   أو ت ر  األمور، فال ينظـر إلـى  لهذه كثير من الناس َّل ُيلقي باَّل   "«أ ن ك م  ق د  ك 

قدر المعروف المسدى إليه لينظر في قدر المكافأة، وأن ما كافئه به ُيجزع وإَّل ُيكمله بالدعاء، وإذا لم يجد مـا 
 ُيكافئه بالكلية كافئه بالدعاء.

 وهللا أعلم.
   وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

    .نعم
بســم هللا الــرحمن الــرحيم، الحمــد هلل رب العــالمين، وصــلى هللا وســلم وبــارك علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه 

 أجمعين.
 اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

قـال: قـال  - عنـهرضـي هللا– عـن جـابر  : سـأل بوجـه هللا إال الجنـةال ي   بـاب  : "-رحمه هللا تعالى–قال اإلمام المجدد
ن ة»: -صلى هللا عليه وسلم–رسول هللا  ه  هللا إال الج  أل  ب و ج   .رواه أبو داود «ال ي س 

 فيه مسائل:
 األولى: النهي عن أن ي سأل بوجه هللا إال غاية المطالب. 

 ".الثانية: إثبات صفة الوجه
ه نبينـا محمـد وعلـى آلـه وأصـحابه أجمعـين، الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسـول

 أما بعد...
، وفــي األول َّل ُيـرد مــن ســأل بوجـه هللا إَّل الجنـةبـاٌب َّل يُ فـي هــذا البـاب: " -رحمــه هللا تعـالى–فيقـول المؤلـف 

 سأل باهلل.
وإجـالل السؤال باهلل أوسع من السؤال بوجه هللا، السؤال بوجه هللا وجه هللا أخـص، وإن كـان الكـل محـل تعظـيٍم 

واحتــراٍم وتقــدير، وَّل يجــوز ألحــٍد أن يتــنقص شــيئ ا مــن شــعائر هللا فضــال  عــن هللا ومــا يتعلــق بــه، فهــو محــل 
 .-جلَّ وعال-التعظيم، وشعائره محل تعظيم، تعظيم شعائر هللا من تقوى القلوب، فما بالكم بما يتعلق به 

ــر ام { ك  ــالل  و اإل  ي ال ج  ب  ــك  ذ  ــم  ر  واســمه مضــاٌف إليــه  -ســبحانه وتعــالى–ذو الجــالل الــرب  [78الــرحمن:] }ت ب ــار ك  اس 
} ــالل  ب  ــك  ذ و ال ج  ــه  ر  ــى و ج  ي ب ق  { [27]الــرحمن: }و  ــالل  ي ال ج  ب  ــك  ذ  ــم  ر  ــار ك  اس  ب  ــك  ذ و  [78]الــرحمن: }ت ب  ــه  ر  ــى و ج  ي ب ق  }و 

}  .[27]الرحمن: ال ج الل 
لـرب ولـيس لالسـم، فـالرب اَّلسـم اكتسـب التعظـيم مـن إضـافته إلـى هنا الوصف بذي الجالل في اآلية األولـى ل

{الــــرب، واكتســــب التعظــــيم والوصــــف بأنــــه ذو الجــــالل اكتســــبه مــــن إضــــافته  ــــالل  ي ال ج  ب  ــــك  ذ  ــــم  ر   }ت ب ــــار ك  اس 
ب  ـاكتسب اَّلسم التعظيم مـن إضـافته إلـى الـرب، وهنـا فـي اآليـة األخيـرة قـال:  [78]الـرحمن: ـه  ر  ي ب ق ـى و ج  ك  ذ و }و 
} فالوصف للمضاف َّل للمضاف إليه، فالوجه استحق هذا التعظيم بهذا الوصف لذاته أنه  [27]الـرحمن: ال ج الل 

 أخص من المجموع والجملة.
للتعظـيم، فالـذي  ه بـه أدنـى صـلة حتـى مـن شـعائره محـلٌّ ومـا لـ -جـلَّ وعـال–وعلى كل حال كل ما يتعلـق بـاهلل 
ئ ا مما أمر هللا به إن هذا على خطٍر عظيم، ونسمع كثير ا من كثيٍر مـن النـاس يتنقص شيئ ا من الشعائر أو شي

نن الثابتة عـن هللا وعـن رسـوله أو يسـخر بمـن التـزم  -عليـه الصـالة والسـالم –من يهزأ ويسخر من بعض السُّ
 نسأل هللا العافية. ،بها واستقام على أمر هللا، هذا عليه خطٌر عظيم من النفاق
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عائر محل تعظيم وهي تعظيمها من تقوى القلوب، فما الشأن باهلل وما يتعلق به؟ َّل ُيرد من سأل فإذا كانت الش
باهلل َّل ُيـرد كمـا فـي البـاب السـابق؛ ألنـه سـأل بعظـيم، واسـتعاذ ومـن اسـتعاذ بعظـيم فإنـه َّل ُيـرد كمـا جـاء فـي 

يم  »حديث الجورية التي قالت: أعوذ باهلل منك، قال:   .«ل ق د  ع ذ ت  ب ع ظ 
قد َّل يكون األمر سهال  على النفس أن ُيفارق امرأة  بـذل جميـع مـا فـي وسـعه أن توافـق عليـه، ويوافـق عليهـا 

ـيم  »أهله، يعنـي يسـهل علـى المسـلم إذا دخـل علـى امـرأٍة واسـتعاذت بـاهلل منـه أن يقـول:  ـد  ع ـذ ت  ب ع ظ  ق ـي  ل ق  ال ح 
اذ  بــاهلل »كمــال؟  -عليــه الصــالة والســالم–بــة بالنســبة لــه أو َّل تلــزم اإلجابــة لكــل أحــد، واإلجا «ب أ ه ل ــك   ــن  اســت ع  م 

 وقلنا: إن هذا األمر منه ما هو واجب، ومنه ما هو ُمستحب. «فأعيذوه وم ن سأل  باهلل  فأعطوه
ـا  ،أنهـا توافـق افإذا استعاذت المرأة التي خطبهـا ووافقـت عليـه، وهـذا يحصـل كثيـر   ويظـن أنـه كسـب أمـر ا عظيم 

قتها لمالها أو لجمالها أو ألي مزية فيها، ثم يقال لها ما تندم من أجله في قبولها لهذا الرجل، فإذا دخـل بمواف
يم  »بها قالت: أعوذ باهلل منك، هل يلزمه أن يقول:  ق ي ب أ ه ل ـك   ل ق د  ع ذ ت  ب ع ظ  أو نقـول: هـذا كمـال يليـق بـه « ال ح 

لمصالح والمفاسد والدوافع واألسباب؟ فـإن كانـت اسـتعاذتها ألمـٍر وما دونه ينظر في ا -عليه الصالة والسالم–
 شرعي اكُتشف فيما بعد في هذا الرجل يقتضي التفريق بينهما فإنه يجب عليه.

مفهوم الترجمة السـابقة ومـا جـاء فيهـا مـن حـديث  "سأل بوجه هللا إال الجنةال ي  " هذا َّل ُيرد من سأل باهلل، وهنا
، والترجمة الثانية مفادها أنه َّل يجـوز السـؤال بوجـه هللا إَّل فـي الجنـة فقـط، فمـا الفـرق أنه يجوز السؤال باهلل

َّل ُيسـأل بـاهلل إَّل الجنـة؟ : هل نستطيع أن نقـول" سأل بوجه هللا إال الجنةال ي  " بين َّل ُيرد من سأل باهلل، الثاني:
ــن ســأل  بــاهلل  فــأعطوه»َّل؛ ألن الترجمــة الســابقة فيهــا  تنــاقض وَّل اخــتالف، ويبقــى  هإنــه مــا فيــ هــل نقــول: «وم 

م؛ ألنه سأل باهلل كمال لو سأل بوجه هللا؟ َّل. «وم ن سأل  باهلل  فأعطوه»  ولو ارتكب هذا الُمحرَّ
 طالب:........

 صدقت.
 ".سأل بوجه هللا إال الجنةال ي  "فعرفنا الفرق بين الباب األول والباب الثاني، وفي الباب الثاني 

 سألتك باهلل، هذا جائز أو قد يقول: سألتك بوجه هللا. :من السائلين ما نسمع كثير ا
جــلَّ –صــفة مــن صــفاته الالئقــة بجمالــه وجاللــه وعظمتــه، ُنثبتهــا كمــا أثبتهــا هللا  -جــلَّ وعــال–أوَّل : الوجــه هلل 

 على ما يليق بجالله وعظمته. -عليه الصالة والسالم–وأثبتها له نبيه  -وعال
 -علـى حـد زعمهـم -الوجـه بالـذات، َّل ُيثبتونهـا؛ ألنـهقالوا: َّل ُنثبت الوجه هلل، ويؤولون طوائف من المبتدعة 

ــا للمخلــوق ذات،  ــا، فقــد شــبهناه، أيض  ــا أن هلل وجه  ــإذا أثبتن ــا، ف ــالمخلوق؛ ألن للمخلــوق وجه  فيــه مشــابهة ب
ا؛ ألنه يقتضي المشابهة بالمخلوق، والكالم في الص العلم: فـرٌع  فات كما يقول أهلفينبغي أَّل ُيثبتوا الذات أيض 

 .عن الكالم في الذات
 طالب:........

 هذا تأويل، ولو قاله البخاري، هو تأويل بال شك بهذه الصيغة تأويل.
 طالب:........
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َّل ُيوافق عليه، وإَّل فاألصـل  اما يلزم، لكن في بعض السياقات تجد بعض أهل العلم يرد ذهنه ويسلك مسلك   ،َّل
نَّة والجماعة ري إمامفي جملته البخا  .من أئمة أهل السُّ

 طالب:.......
ل في موضع وُعِرف من منهجه أنه ُيثبت الصفات واألسماء هلل   أنه ُيقبل منه. -جلَّ وعال–يقول: إذا أوَّ

نَّة الذين ُيثبتون األسماء والصفات "والذي نفسـي بيـده"  مثال ذلك: ما جاء في تأويل بعض الشراح من أهل السُّ
روحي في تصرفه، هذا خطأ ونجزم بالخطأ إذا كـان ممـن َّل ُيثبـت الصـفات، نقـول: قـال: روحـي فـرار ا مـن  قال:

ل بالالزم، قلنا: إن الالزم صحيح، مـن فـي  -جلَّ وعال–إثبات الصفة، والذي ُيثبت الصفات، وُيثبت اليد هلل  وأوَّ
أن هذا ُيثبت الصفات، وهـذا يفـر مـن إثبـات المخلوقات من روحه ليست بيده جلَّ وعال؟ لكن يبقى المدار على 

كمـا يليـق بجاللـه  -جـلَّ وعـال–الصفات، ويبقى أن كل أحٍد ُمطالـٌب بـأن يقـول: هـذا الـنص فيـه إثبـات اليـد هلل 
أحد روحـه ليسـت  هل يوجد ،وعظمته، وإذا أثبت فالتأويل بالالزم وهو القول بالالزم صحيح "روحي في تصرفه"

 .-جلَّ وعال-؟ َّل، لكنه مع ذلك ُيثبت وُيعَرف ويستفيض عنه أنه ُيثبت اليد هلل -الجلَّ وع-في تصرف هللا 
 طالب:........
 أي اآليات؟

 طالب:........
نَّة ُينازعون في بعض اآليات هل هي من آية الصفات أو َّل؟ مثـل:  ـم اء  ب ن ي ن اه ـا بعض العلماء من أهل السُّ }و الس 

} ليست من آيات الصفات، يعني بأيٍد يعني بقوة، قد يقـول قائـل: إنكـم تؤولـون، نقـول:  هذه [47]الذاريات: ب أ ي د 
 َّل، انظر السياق، السياق يدل على ذلك، كذلك هل هذه من آيات الصفات؟ السياق ُيحدد المطلوب.

 طالب:........
 بهذه اآلية. -جلَّ وعال–هلل الجنب منهم من يثبت 

 طالب:.......
 األصل الكف.فإذا ما ورد فيه نص 

وغيره من الصفات، يقولون: للمخلوق صفات، بهـذه األلفـاظ،  -جلَّ وعال–المبتدعة الذين َّل يثبتون الوجه هلل 
–فإذا أثبتنا هلل الوجه، والمخلوق له وجه، كنا شـبَّهنا الخـالق بـالمخلوق، ُيقـال لهـم: المخلـوق لـه وجـه، وهللا 

صه ويليق به كما أن بعض المخلوقات تتشابه في األسماء وتختلف له وجه، ولكلٍ  من اللفظ ما يخ -جلَّ وعال
–مـا تتشـابه؟ والخـالق أم في حقائقها، للجمل وجه، ولإلنسان وجه، وللقرد وجه وهـي كلهـا مخلوقـات تتشـابه 

  له ما يليق بجالله وعظمته من ذلك مما َّل يكون فيه أدنى مشابهة ومماثلة لمخلوقاته. -جلَّ وعال
ــت بهــذا، َّل ُيســأل بهــذا اَّلســم العظــيم أو  جــه هللا إال الجنــة""ال ي ســأل بو  الجنــة هــي أعظــم المطالــب؛ ولــذلك ُخصَّ

 بهذا الوصف العظيم إَّل أعظم المطالب وهو الجنة.
لو سأل بوجه هللا ما هو أعظم من مدلول اللفظ )الجنة( بعموم اللفظ يشـمل أعالهـا وأدناهـا، فلـو سـأل مـا هـو 

ا؛ ألنه من الجنة يشـمله العمـوم  -جلَّ وعال–هللا  أعلى درجات الجنة بوجه ـأ ل ت م  َّللا   و  »لكان السؤال صحيح  إ ذ ا س 
س   و  د  أ ل وه  ال ف ر  ن ة   ف إ ن ه   ،ف اس  ل ى ال ج  ا للحديث. -جلَّ وعال–فإذا سأل هللا  «أ ع   بوجهه الفردوس ما يكون ُمخالف 
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 طالب: ........
 ماذا؟

 طالب:.......
، سأل هللا بوجهه رؤيته يوم القيامة، هذا من َّلزم دخوله الجنة، هذا من الالزم أنه إذا دخل الجنة سـأل الرؤية

الرؤية، واألصل في األسئلة والدعاء، وعدم اَّلعتداء فيه ما جاء على جهة اإلجمال ُيجَمـل، كمـا تقـول: أسـألك 
هلل مـن النـار وحياتهـا وعقاربهـا، وأغاللهـا بوجهك رؤيتك في الجنة، ومصاحبة نبيك وكذا وكذا، كمـا تسـتعيذ بـا

 يبقى على إجماله. وسعيرها، هذا اعتداء في الدعاء، فما جاء ُمجمال  
 طالب:.......
 ألنه أخص.

 طالب:.......
 بوجهك؟ 

 طالب: ........
 .ئت عموم ا، لكن الكالم بوجه هللااسأله عما ش ،عموم ا هذا ما فيه إشكال

 طالب:.......
ـات  »ير السـؤال اَّلستعاذة غ ق ت  ل ـه  الظ ل م  ـر  ي أ ش  ـك ال ـذ  ه  أعـوذ بـاهلل »اسـتعاذة بوجـه هللا؟  هـذا هـل «أ ع ـوذ  ب ن ـور  و ج 

 .«العظيم وسلطانه القديم
 طالب:.......

 هذا ليس بسؤال بوجه هللا.
 طالب:.......

لمفسدة، والسؤال من بـاب يبقى موضوع اَّلستعاذة غير السؤال، فموضوع اَّلستعاذة أخص؛ ألنه من باب درء ا
 جلب المصلحة.
 طالب:........
 عموم اَّلستعاذة.

 طالب:........
 إذا سأل بوجه هللا يسأل َمن؟

 طالب:........
َّل  ،هو إذا قسته على الجنة، وأنه من مآَّلت الجنة أو من أسباب دخول الجنـة، لكـن التوسـع فـي هـذا ُيقتصـر

ب إليهـا مـن الوسـائل  "ال ي سأل بوجه هللا إال الجنة"ينبغي، بل ُيقتصر على هذا الحصر الوارد  وإَّل فجميع ما ُيقرِ 
 له حكم الغاية التي هي الجنة.

 طالب:.......
 أعم من الدعاء. 
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ن ـة»: -صلى هللا عليـه وسـلم–قال: قال رسول هللا  -رضي هللا تعالى عنه– عن جابر  " ـه  هللا إال الج  ـأل  ب و ج   «ال ي س 
ـأ" رواه أبو داود ألبـي داود، وعلـى هـذا  ابو داود ما تعقبه بشيء، هل تعقبه أبو داود بشيء؟ ما أذكـر فيـه كالم 

يكون أبو داود سـكت عنـه، فهـو ممـا ُيحـتج بـه عنـده علـى القـول: بـأن مـن سـكت عنـه كمـا يقـول: صـالح أو 
داود في ُسـننه أنـه حسن، كما في النسخة األخرى من رسالته إلى أهل مكة، ولكن الواقع بالتتبع ألحاديث أبي 
نتـه، وسـكت عـن سكت عن أحاديث ضعفها شديد، ومنها ما هو ضعيف، مع أنه يقـول: مـا فيـه وهـٌن شـديد بيَّ 

أو ألنه تكلم عنها في مواضـع ُأخـر، أو أن علـة هـذا التضـعيف الشـديد  ،أحاديث لم ُيبينها؛ إما لظهور ضعفها
مـه لـيس منحصـر ا فـي الحـديث نفسـه، نقـول: سـكت في راوي من رواته، وقد تكلم عليـه فـي موضـٍع آخـر، فكال

عنــه، ومــن َّلزم ذلــك أن يكــون حســن ا، الواقــع فــي ُســنن أبــي داود يشــهد أن هنــاك أحاديــث ســكت عنهــا فــي 
ا، فقد يكون تكلم في موضٍع آخر علـى راٍو هـو موضـع التضـعيف أو ُنقـل عنـه  ،موضعها ما أقول: سكت مطلق 

وَّل  ،جـد لسـكوته تـأويال  تاألحاديث والرواة، وبعضها َّل تجـد لهـا تـأويال ، َّل  كما نقل اآلجري عنه في الكالم على
 ولو سكت عنه أبو داود. امفر من أن يكون الحديث ضعيف  

 وعموم ا هذه القواعد العامة المطلقة التي ُيطلقها أهل العلم أغلبية وليست ُكلية؛ ألن الواقع يشهد بذلك.
 طالب:........
قالوا: ومدار الحديث علـى سـليمان بـن  -َّل إله إَّل هللا–ألن فيه سليمان بن قرن، ويزيد  حديث؛السليمان أول 

قرن بن معاذ، وقد اخُتلف فيه، قال اإلمـام أحمـد: ثقـة، وقـال ابنـه عبـد هللا: وكـان أبـي يتتبـع حـديث قطبـة بـن 
 عبد العزيز، وسليمان بن قرن، ويزيد بن العزيز بن سياٍه.

 وف؟غير مصر أم سياه مصروف 
 طالب:.......

 سياٍه؟أم غير مصروف، نقول: سياَه أم هو أعجمي باَّلتفاق، هو مصروف 
 طالب:.......
ا؛ ولذلك صرفوه. ا،اسُتعِمل َعلم    وكان في األعجمية وصف 

وقال: هؤَّلء قوٌم ثقات، وهو أتم حديث ا مـن سـفيان وشـعبة وهـم أصـحاب ُكتـب، وإن كـان ُشـعبة وسـفيان أحفـظ 
ه، وذكره الذهبي في ذكر أسماء من ُتكلِ م فيه وهـو موثَّـق، قـال الُمخـرِ ج: وعليـه فـي السـند حسـن، وللحـديث من

 وغيره. -رضي هللا عنه–شاهٌد من حديث أبي موسى األشعري 
 ماذا قال عبد الحق؟

 طالب:........
نه.وسليمان، لكن له شاهد من حديث أبي موسى وغيره، فبمجموع هذه الطُّرق يتجه ق  ول من حسَّ

 طالب:........
ن ة»الحصر  ه  هللا إال الج  أل  ب و ج  م. َّل يجوز أن ُيسأل« ال ي س   بوجه هللا غير الجنة، أي: محرَّ

 طالب:........
 ما سمعت، التوسل بمن؟
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 طالب:.......
هللا،  كــون اإلنســان يــدعو الصــفة كمــا يقــول كثيــٌر مــن األعــراب هــذا مســموع: يــا وجــه ،مســألة دعــاء الصــفة

ا، قـال: إنـه كفـرو يقول ـا قويًّـا جـدًّ ونقـل عليـه  ،نها، األعراب يقولون هكـذا، شـيخ اإلسـالم نقـل فـي المسـألة كالم 
ا.  اإلجماع أيض 

 طالب: ........
 ماذا؟

 طالب:.......
ـات  َّللا   الت  »وهذا إذا اتجه إلى الصفة جعلها هي المخاطبة بطلبـه، ولكـن اَّلسـتعاذة  ل م  مـا الفـرق « ام ـات  أ ع ـوذ  ب ك 

 فرق؟    هبين سؤالها واَّلستعاذة بها، في
 طالب:.......

ل م ات  َّللا   الت ام ـات  »نعم؛ ولذلك صار أمرها أخف، وجاء بها النص  كلمات هللا وكالمه صفٌة من صفاته « أ ع وذ  ب ك 
 فاستعاذ بها، فاَّلستعاذة جائزة، بخالف الصفة وتوجيه السؤال إليها.

 ......طالب:.
لكنه في حقيقة أمره َّل يطلب من الصفة كاَّلستعاذة، بخالف المواجهة في الطلب يـا  ،التوسل يتردد بين الطلب

–رحمة هللا ارحمني، يا وجه هللا، وإن كان كثيٌر ممن ُيطلقها َّل يقصـد هـذا المعنـى، وأن الوجـه ُمنفـٌك عـن هللا 
 .- وعالجلَّ  -َّل بأنه هو هللا ،وُيطالب بمفرده ،-جلَّ وعال

 على كل حال التفاصيل الدقيقة في مثل هذه األمور قد ُتوقع في إشكاَّلت، فطريقة السلف اإلجمال عموم ا.
 طالب:.......

 إَّل الجنة.
 "فيه مسائل:: -رحمه هللا تعالى–يقول 

ــأل  ال»وغايــة المطالــب هــي أيــش؟ الجنــة بــالنص األولــى: النهــي عــن أن ي ســأل بوجــه هللا إال غايــة المطالــب"   ي س 
ن ـة ه  هللا إال الج  قد يقول قائل: إن غاية المطالب رضا هللا، فهذا غايـة، ولكـن المؤلـف حينمـا قـال فـي هـذه « ب و ج 

مقصـوده اَّلسـتنباط مـن الحـديث، الحـديث المـذكور  "النهي عـن أن ي سـأل بوجـه هللا إال غايـة المطالـب"المسألة: 
 في الباب، فالمقصود بالتحديد الجنة.

وهذا أمر ُمجمٌع عليه بين أئمة اإلسالم من  ،-جلَّ وعال–" هلل إثبات صفة الوجهيعني المسألة الثانية " انية""الث
نَّة من سلف األئمة وأئمتهـا، كلهـم مجمعـون علـى إثبـات صـفة الوجـه، والـدليل القطعـي مـن كتـاب هللا  أهل السُّ

 .-عليه الصالة والسالم-وُسنَّة نبيه 
 اقرأ الباب.

ـا ق ت ل ن ـا ه اه ن ـا{وقـول هللا تعـالى: : جاء فـي اللـو باب ما" ء  م  ـي  ـر  ش  ـن  األ م  ـان  ل ن ـا م  [ 154]آل عمـران: }ي ق ول ـون  ل ـو  ك 
وا ل و  أ ط اع ون ا م ا ق ت ل وا{وقوله: اآلية،  د  ق ع  م  و  و ان ه  خ  ين  ق ال وا إل   [ اآلية.168]آل عمران: }ال ذ 
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ـا »: قـال -صـلي هللا عليـه وسـلم-أن رسـول هللا  -رضـي هللا عنـه– عـن أبـي هريـرة (الصحيح)في  ل ـى م  ـر ص  ع  ا ح 
ن  ب ـا لِل    ،ي ن ف ع ك   ـت ع  ـز   ،و اس  ج  ل ـت   ن،و ال  ت ع  ـي ف ع  : ل ـو  أ ن   ـل  ء  ف ـال  ت ق  ـي  ـاب ك  ش  ـذ ال  و إ ن  أ ص  ك  ـذ ا و  ر  َّللا    ، ك ـان  ك  : ق ـد  ل ك ـن  ق ـل  و 

اء  ف   م ا ش  ل  و  ي ط ان   ؛ع  ت ح  ع م ل  ا لش   .«ف إ ن  ل و  ت ف 
 فيه مسائل:

 األولى: تفسير اآليتين في آل عمران.
 إذا أصابك شيء. أني، الثانية: النهي الصريح عن قول: لو

 الثالثة: تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان.
 الرابعة: اإلرشاد إلى الكالم الحسن.

 على ما ينفع مع االستعانة باهلل.الخامسة: األمر بالحرص 
 ".السادسة: النهي عن ضد ذلك وهو العجز

)لو( واضح المقصود بها فيما ورد في الباب هو أنها ُيعَترض "باب ما جاء في اللـو" : -رحمه هللا تعالى–يقول 
عـزَّ –ها على تقديراتـه ُيعَترض ب -جلَّ وعال–ُيعَترض بها على قدر هللا  -جلَّ وعال–بها أحيان ا على ربوبية هللا 

 وُيعَترض بها على كثيٍر من أمور الدنيا. -وجلَّ 
واألصــل فــي )لــو( حــرف امتنــاٍع َّلمتنــاع، بخــالف )لــوَّل( التــي هــي حــرف امتنــاٍع لوجــود، )لــوَّل( حــرف امتنــاع 

وجـود لوجود، ومضت )لوَّل( في باٍب تقدم "لـوَّل الـبط لسـرقنا اللصـوص" هـذا )لـوَّل( فيـه اَّلمتنـاع وهـو السـرقة ل
 البط، فهذا حرف امتناٍع لوجود.

والذي معنا حرف امتناٍع َّلمتناع، ومادام حرف ا، و)أل( في األصل َّل تدخل إَّل على األسـماء، وهنـا دخلـت علـى 
و)لـو( باعتبـار  ،الـذي هـو )لـو( "اللـو"الحرف؛ ألنه َّل ُيراد الحرف ذاتـه، وإنمـا ُيـراد اللفـظ، اللفـظ الموجـود هنـا 

ا يتركب منها للفظ ُيمكن التعبير عنهـا، إذا قلـت: )ِمـن( حـرف جـر، مـا إعـراب )ِمـن(؟ )ِمـن( حروفه المركبة وم
 خبر. ، وحرفمبتدأ؛ ألن المقصود اللفظ )ِمن(

ولــو قلــت: جــاء زيــٌد مــن الســوق، هــل تســتطيع أن تقــول: جــاء زيــٌد مــن الســوق )ِمــن( هــذه اســم؟ َّل، حــرف 
 باَّلتفاق.

 طالب: ........
قلنا: إن )أل( َّل تدخل إَّل على األسماء، دخولها على الحرف أو الفعل؛ ألن المراد اللفـظ  و""باب ما جاء في الل

 َّل حقيقة الحرف، وَّل حقيقة الفعل، في هذا يقول اإلمام ابن مالك:
ر    ــــــــــــــــــــــــــــال ج  ا و أ ل   ب  ــــــــــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــــــــــوين  و الن    و الت ن 

 
ـــــــــــــــــــــل    ي يـــــــــــــــــــــز  ح ص  ـــــــــــــــــــــم  ت م  ـــــــــــــــــــــن د  ل الس  م س   و 

 
 حرف.يعني عن قسيميه الفعل وال

 وهل حرف التعريف )أل( وَّل الالم؟ هو عندنا يقول: )أل( في موضٍع آخر، يقول: 
ــــــــــــــــط   يـــــــــــــــف  أو ال ـــــــــــــــالم  ف ق  ر  ف  ت ع  ـــــــــــــــر   أ ل  ح 

 
ــــــــــــــــــل  ف يــــــــــــــــــه  الــــــــــــــــــن م ط    ــــــــــــــــــت  ق  ف  ـــــــــــــــــن م ط  ع ر   ف 

 
 على كل حال دخولها على مثل هذا؛ ألن المقصود اللفظ َّل حقيقة الحرف، وقد تدخل على الفعل في قوله: 
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ك م   ـــــــــــالح  ـــــــــــت  ب  ـــــــــــا أ ن  ت ـــــــــــه  أم  ك وم  ـــــــــــى ح  ض   لت ر 
 

ل    ـــــــــــــــــــد  ي الـــــــــــــــــــر أ ي  و الج  ـــــــــــــــــــيل  و ال  ذ   و ال  األ ص 
 

لة بالموصول الذي ُترضى، فــــــــ)أل( بمعنى الموصول. ،"ألترضى" دخلت على الفعل  ولكنها مؤوَّ
ـا، م ا حتى على اَّلسم، فـإذا كـان اَّلسـم علم  ثـل: حسـن، هـل يكـون حسـن بـدون قد تدخل )أل( وَّل ُتكِسب تعريف 

فإذا اقترنت به )أل( صار معرفة؟ َّل، وإنما يقولـون بـأن )أل( هـذه لمـح األصـل، ونظـائره مـن  ،)أل( غير معرفة
األسماء كلها َّل ُتكسبها التعريف، وإنما ُيلمح بها األصل، فإذا أردت الُحسن ومقصودك في مخاطبة هذا الرجـل 

ا اَّلسـم، فتقـول: الحسـن، وإَّل فاألصـل هـو حسـن بـدون )أل( وَّل يكتسـب بهذا اَّلسم أنك تستحضر وصفه بهـذ
 التعريف بها، ولها استعماَّلت كثيرة.

 هذا بعث أكثر من سؤال بعضها ُمختصر.
 يقول: أعتذر مقدًما قد تجد أنه يحتاج منى االعتذار.

اأنا ما رأيت شي  يحتاج إلى اعتذار.       ئ 
 ل ينطبق عليها من تعجل شيًئا قبل أوانه عوقب بحرمانه؟يقول: أم الولد إذا قتلت سيدها، ه

يعني لـو أن وارث ـا قتـل سـيده ُحـِرم مـن اإلرث؛ ألن القتـل مـن موانـع اإلرث، وُيطبقـون عليـه القاعـدة َمـن تعجـل 
شيئ ا قبل أوانه عوِقب بحرمانه، وأم الولد ليست من الورثة، وُتحـرم مـن اإلرث بسـبب هـذا، لكـن هـل ُتحـرم مـن 

 لت موته فقتلته فُتحرم ما تعجلت فال تكون أم ولد؟وتعجَّ  ،؛ ألنها تعتق بموت سيدهاالعتق
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:........

إذا قتلتـه متعمـدة، ولـم  ،السبب ليس لذاتها لُتحرم به، وإنما السبب ولدها، ولكن قد تستحق القتل؛ ألنها قتلـت
 ويملك التنازل على ما سبق في درس الفقه. ،لورثة وهو عاصبيعُف الورثة إَّل إذا اعتبرنا أن ولدها من ا

ليم: لقد سمعت صوت رسول هللا  -رضي هللا عنه–في حديث أنس   –صلى هللا عليـه وسـلم–قال أبو طلحة ألم س 
يعنــي:  الكشــميهنيضــعيًفا" والحــديث فــي البخــاري فــي كتــاب المناقــب، قــال فــي )فــتح البــاري(: كــذا ألبــي ذر عــن 

ـــائ ل ين  يـــره هل ـــم  وهـــي لغـــة  حجازيـــة هل ـــم عنـــدهم ال يؤن ـــث، وال ي ثنـــى، وال ي جمـــع، ومنـــه قولـــه تعـــالى: هل مـــوا ولغ }و ال ق 
م  ه ل م  إ ل ي ن ا{ و ان ه  خ   ؟[18]األحزاب: إل  

 ُيفـرد للمفـرد،فلغتهم حجازية، لكن غيرهم من بني تميم مثال  أو غيرهم من ُهـذيل أو القبائـل األخـرى ُيطـابقون، 
ر للمذكر: هُلمَّ، وُيجمع: هِلموا، ويؤنَّث: هلُ   ي إلى آخره، فيه المطابقة، وفيه لزوم اإلفراد.م ِ وُيذكَّ

واألحاديث فيها ما جاء على لغة قـريش، وفيهـا مـا جـاء علـى لغـاٍت أخـرى مـن تمـيم أو هـذيل أو غيرهمـا، فـال 
 إشكال.

ية علـى لغـة قـريش، وُيتـرجم بغيرهـا، فقـال فـي )صـحيحه( أحيان ا يذكر الروا -رحمه هللا تعالى–واإلمام البخاري 
فاصـنع مـا شـئت، والحـديث الـذي أورده تحـت هـذه الترجمـة  -بالكسر بدون يـاء-رحمه هللا: باٌب إذا لم تستِح 

"إذا لم تستحي" بالياء بياٍء واحدة، األصل بياءين عند قـريش، وبواحـدٍة عنـد بنـي تمـيم "فـإذا لـم تسـتِح" ُحـذفت 
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ازم بنـاء  علـى لغـة تمــيم، وإثبـات اليـاء الواحـدة علـى لغـة قــريش فـي الحـديث، واألصـل كمـا جـاء فــي اليـاء للجـ
ي ي{القرآن  ت ح   فالبخاري قد ُيترجم بلغة وُيورد الحديث بلغٍة أخرى. [26]البقرة: }إ ن  َّللا   ال ي س 

ل ــى »: قولــه: -ه هللارحمــ–فــي نفــس البــاب يقــول الشــارح  -رضــي هللا عنــه–يقــول: وفــي حــديث ابــن مســعود  ــي  ع  ح 
ــــور  ال م ب ــــار ك   م  ه ل ــــم  إ ل ي ن ــــا{أي: هل مــــوا إلــــى الطهــــور، هل مــــوا بــــالجمع، وهنــــاك فــــي اآليــــة  «الط ه  ــــو ان ه  خ  ــــائ ل ين  إل    }و ال ق 

 باإلفراد؟ [18]األحزاب:
ــان هــذا جــائز   ــرب  اوإذا ك ــاًل{ ،ال مــانع مــن أن يســتعمل هكــذا وُيســتعمل هكــذافــفــي لغــات الع ف  ك م  ط  ــر ج   }ث ــم  ي خ 

اًل{ [67]غافر: ف   جمع؟ أم مفرد  [67]غافر: }ط 
 طالب:........

{طيب  ك م  ر ج   ؟[67]غافر: }ي خ 
 طالب:........

 ُيلزمونه بحالٍة واحدة في حال اإلفراد والتثنية والجمع، واللغة األخرى كما هو معلوم مثل ما عندنا المطابقة.
ي اللغــة عمــل عليــه الشــارح، يقــول الشــارح: أي هل مــوا إلــى الطهــور فــي )فــتح البــاري( فهــل يقــول: فهــل لهــذا وجــه فــ

 لهذا وجه  في اللغة عمل عليه الشارح؟ 
 رواة الصحيح. ،، وقال به جمٌع من الرواةالكشميهني ولم يقل به ،نعم

الحصـى فليسـت لـه إال  مسألة  أخرى وهي في نفس الشرح، قال: وقد اشتهر تسـبيح الحصـى، ثـم قـال: وأمـا تسـبيح
 هذه الطريق الواحدة، فهل ي قصد االشتهار بهذا الطريق أم ماذا؟

وَّل ُيقصـد باَّلشـتهار هنـا تعـدد الطـرق، وقـد يكـون مشـتهر ا علـى األلسـنة فقـط،  ،اَّلشتهار وعدمه أمور نسبية
ـاو ويتد ي، ومنهـا مـا هـو غيـر واحـدة؛ ألن الشـهرة منهـا مـا هـو اصـطالح اله أهل العلم وإن لم يكن لـه إَّل طريق 

يعنـي علـى  اُمشـتهر   ااصطالحي، وكم من حديٍث اشتهر على ألسنة الناس وهو َّل أصل له أصال ، فُيسمى حديث  
  األلسنة، بخالف الحديث المشهور المصطلح عليه.

 يقول: طلب  وليس له ما يشفع لي عندكم إال ما ت شاهدونه في هذه الورقة لو كان هناك درس في النحو؟
ا درسـنا منـه سـيوطي أربعـة عشـر فنًّـي نقدر عليه، وفي )الُنقايـة( للا، ُندرِ س ما نستطيع تدريس الذليت وقت   يا

ر هللا وكتب هللا تدريسه، وبقي منها فنون منها مـا يصـلح للتـدريس عنـدنا مثـل علـم الكـالم، ومنهـا مـا  َّل ما قدَّ
، لكن الطب في ذلك الكتاب طب ما هـو بالطـب وإن كان في األصل ليس من معارفنا وهو قسم الطب ،هو قابل

أنــا شــرحت كتــاب الطــب مــن  ت وُمختبــرات وكــذا، حتــى مــا نكــون تســلقنا أشــياء مــا ُنحســن...َّلآالمبنــي علــى 
صحيح البخاري، وشرحت كتاب الطب من صحيح مسلم، ومـن كتـب أخـرى، ونظـرت فـي قسـم الطـب مـن كتـاب 

 ديم.السيوطي فوجدت أنه مقدوٌر عليه من الطب الق
 أيهما أفضل للصحة؟ ؟ومن أمثلته: هل األفضل المكان المكشوف أو المكان المسقوف

 طالب:....... 
           وإذا صار غبار تتغطى؟         

 فالمكشوف، وإذا كان فيه نوع تلويث فالمسقوف. اونظيف   اهو أجاب عن هذا إذا كان الجو نقيًّ 
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 طالب:........
 فيه؟ماذا 

 طالب:........
 ا فهو أفضل على أي حال.هواء الطبيعي األصلي إذا كان نقيًّ ما تنفع المكيفات، ال ،َّل َّل

 طالب:.........
 ين؟أ

 طالب:........
 مثل؟

 طالب:........
 أنت كيف تتنفس؟فالنفس يقصد النفس، يعني إذا امتأل 

 طالب:........
 كيف تنفس؟ف اإذا استغل اإلنسان الثلثين بكاملهم

 ...طالب:.....
 ما هو بالقصد المعدة داخل....

 طالب: الفراغ.
 المقصود الفراغ.

ستة أنواع من العلوم: علم التفسـير، وعلـم الحـديث،  -حفظكم هللا–طالب: أحسن هللا إليك بالنسبة )للنقاية( شرحتم 
 وعلم أصول الفقه، وعلم الفرائض، وعلم النحو، وعلم التصريف.

 آخر واحد ماذا؟
 ف.طالب: علم التصري

 نعم.التصريف 
 درس؟ هطالب: غًدا في

 درس. هما في ،َّل َّل
 طالب:.........

 ، كم بقي اآلن من أسبوع؟اء ونكمل بعدعشالمغرب و النأخذ  أن يمكن
 طالب:........

 ما تريدونه.عشاء ونأخذ المغرب و النأخذ  ،ما يخالف
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 شرح كتاب التوحيد

 معالي الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

 جعفر الطيارمسجد  المكان: هـ3/07/1439 تاريخ المحاضرة:
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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسـوله نبينـا محمـد وعلـى آلـه وأصـحابه أجمعـين، الحمد 
 أما بعد...

تقدم الكالم على الترجمـة فـي الـدرس الماضـي،  "باب ما جاء في اللو": -رحمة هللا عليه–فيقول اإلمام الُمجدد 
إَّل علــى األســماء فهــي مــن عالمــات اَّلســم دون وذكرنــا أن لــو حــرف امتنــاع َّلمتنــاع، وأن )أل( هــذه َّل تــدخل 

وليس المراد معنى الحرف، الكلمة هذا اللفظ إذا ُأريد اللفظ فهو  ،الفعل والحرف، ودخلت هنا؛ ألن المراد الكلمة
فيكـون  ،أو )ِمـن حـرف جـر( ،مثل مـا قلنـا فـي الـدرس الماضـي: إذا قلـت )ِمـن( تجـر األسـماء ،اسم ُيسند إليه

، إذا أردت حـرف الجـر لجـررت مـا ف، إذا أردت الحـرف، قلـت: ِمـن حـرف؛ ألنـه َّل ُيـراد الحـر أ  إعراب )ِمن( مبتـد
، وليس المراد الحرف بذاته  وإنما ُيراد لفظه كما هنا. ،بعده، وأنت اآلن تقول: )ِمن( حرف جرٍ 

كانـت الـالم وذكرنا فـي الـدرس الماضـي أن )أل( حـرف التعريـف أو )الـالم( فقـط نقـول: َّلم التعريـف، طيـب إذا 
 للتعريف فاأللف التي قبلها ماذا تكون؟ 

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب: ........
ل بها إلى النطق بالالم الساكنة.َأْل َحْرُف َتْعِريٍف أو الَّالُم َفَقطْ " يقول:  " صلة ُيَتوصَّ

ــــــــــــــــط   يـــــــــــــــف  أو ال ـــــــــــــــالم  ف ق  ر  ف  ت ع  ـــــــــــــــر   أ ل  ح 
 

ــــــــــــــــــل  ف يــــــــــــــــــه  الــــــــــــــــــن م    ــــــــــــــــــت  ق  ف  ـــــــــــــــــن م ط ع ر   ط  ف 
 

ْفَت ُقْل ِفيِه النََّمطْ  َفَنَمطٌ أو "  " يجوز الوجهان.َعرَّ
 انتهينا من هذا يعني ما جاء في هذا الحرف من النهي كما سيأتي في نصوص الباب.

ن ا{ و)لو( هذه ُيعترض بها على الشرع، وُيعترض بها على القدر ك  ـر  اء  َّللا   م ا أ ش  ولـو فعلنـا  [148]األنعـام: }ل و  ش 
لما حصل كذا كما سيأتي في اآليات واألحاديث، والعامة أحيان ا وأشـباه العامـة يعترضـون بهـا علـى األدلـة،  كذا

فتجــده إذا قيــل لــه: هــذا العمــل َّل يجــوز بــدليل كــذا، قــال: اإلمــام الفالنــي يقــول: يجــوز، تقــول لــه: الــدليل فــي 
هم، وهـذا موجـود فـي األقطـار كلهـا تجـده البخاري، يقول لك: ولـو، هـذا مـن اسـتدَّلَّلت العامـة؛ لثقـتهم بشـيوخ

ُيعــارض بــه الــدليل، ثــم ُيعلــل وُيبــرر  ،ُيــزاول الشــرك، وتقــول لــه: الــدليل كــذا، يقــول: العــالم الفالنــي يقــول كــذا
م، أحـٌد ُيبـرر  هنـاك بتبريراٍت مثل مـا ُيبـرر غيـره، لكـن النـاس يتفـاوتون، أحـدهم ُيبـرر للشـرك، أحـٌد ُيبـرر للُمحـرَّ

 لمكروهات وهكذا.لهوى النفس وا
ــا ق ت ل ن ــا ه اه ن ــا{ "وقــول هللا تعــالى: ء  م  ــي  ــر  ش  ــن  األ م  ــان  ل ن ــا م  المنــافقون لمــا خــرج [" 154]آل عمــران: }ي ق ول ــون  ل ــو  ك 

}ي ق ول ـون  ل ـو  إلى غزوة ُأحد وخرج معه المؤمنون، ورجع من رجع مـن المنـافقين  -عليه الصالة والسالم–النبي 
ـا ق ت ل ن ـا ه اه ن ـا{ ك ـان  ل ن ـا ء  م  ـي  ـر  ش  ـن  األ م  لـو لـم تحضـروا إلـى هـذه البقعـة هاهنـا وآجـالكم قـد [ 154]آل عمـران: م 

 ما تنفع كلمة )لو(. ،حانت، وُمددكم في هذه الدنيا قد انتهت، ما الذي يكون؟ سيموتون 
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طـائرة مـا يحصـل مـن الخلـل، ويحصـل لل ،تفوته الرحلة افي حوادث سيارات أو طائرات مما هو واقع تجد شخص  
وتسقط ويموت جميع من فيها، هذه واقعة لمـا سـقطت الطـائرة ومـات جميـع مـن فيهـا ذهبـت األم لُتـوقظ ولـدها 

ة {فُتخبره وُتهنئه بالسالمة؛ ألنه لم يكن معهم، فوجدته ميت ا في فراشه  ي د  وج  م ش  نت م  ف ي ب ر  ل و  ك   .[78]النساء: }و 
مـولى  ،غـالم عنـد أسـرة يخـدمهم ،ر قصة حول هذه اآلية في سورة النساء، قال: كان عبـدذكر الحافظ ابن كثي

رة، هذا الغالم قـد رأى  لهم، لما حانت وَّلدة األم قالت لهذا الغالم: اذهب فأِت بالسكين، من أجل ماذا؟ قطع السُّ
الغالم هـذه البنـت، فمـا كـان  هذا بنت تزني مائة زنية، وسوف يتزوجوهذه ال ،من قبل أن هذه المرأة تأتي ببنت

 ،منه إَّل أنه لما أحضر السكين بقر بطنها؛ لئال تتحقق الرؤيا، وهرب، عاد بعد عشرين سنة بعد أن صار ثريًّـا
قر بطنهـا وماتـت وانتهـى، لمـا أحد يعرف تلك القصة، بنت بُ  هوغلب على ظنه أو جزم بأن القصة ُنسيت ما في

ن وهو صار من األثرياء، صار له ثروة كبيرة، فقال لها: ابحثي لـي عـن  عاد إلى البلد قال َّلمرأٍة كبيرةٍ  في السِ 
أجمل بنت في البلد، فبحثت فوجدتها، خطبها وتزوجها ودخل بها، فرأى أثر الطعن في بطنها، من تتمة الرؤيـا 

ها عـن ورأى األثـر فـي بطنهـا وسـأل ،هـذه البنـت، تزوجهـا ،أنك سوف تتزوجها، وسوف تموت بسبب العنكبوت
وفعـل كـذا وكـذا وهـرب، قـال: هـذه واحـدة، وسـألها هـل  ،قصتها، فقالت ذكرت القصة الحاصلة: كان عندنا عبد

وهللا يسـتر علـى  ،سبق لها أن قارفت؟ قالت: حصل شـيٌء مـن ذلـك، قـال: قليـل أو كثيـر؟ قالـت: حصـل شـيءٌ 
رت، لكن هل فارقها لمـا سـمع هـذا الكـالم؟ الجميع، المهم قال: تبلغ المائة؟ قالت: أو قريٌب منه، المهم أنها أق

  ما فارقها؛ ألن اإلنسان قد ُيشرب قلبه حب امرأٍة َّل يستطيع أن يتركها.
شـيء مـن هـذه الخيانـة، هـو َّل يسـتطيع  -نسـأل هللا العافيـة–ما يحصل السؤال عمَّن حصل من نسـائهم  اكثير  

ضــهم الطــالق بــدون تــردد، وبعضــهم صــراع فــي أن ُيفارقهــا، بعــض النــاس الغيــرة تصــل بــه إلــى حــد القتــل، وبع
نفسه، هو ُيحب هذه المرأة، وحصل منها ما حصل، فتجده يسأل هل يجوز إبقاء المرأة إذا زنـت؟ الجمهـور أو 

م  »عامة أهل العلـم علـى أنـه يجـوز بعـد أن يسـتبرئها، يسـتدلون بحـديث  ك  ـد  ـة  أ ح  ن ـت  أ م  هـذا حكـم شـرعي  «إ ذ ا ز 
وَّل ُيطيـق هـذا يصـل بـه إلـى أن يقتـل هـذا شـيء آخـر، فـي  ،، كون اإلنسان ما يتحملثانٍ  غيرة هذا أمرٌ  ،غير

ـا»الحديث الصحيح  ل ي ه  د  و ال  ي ث ـر  ب  ع  ه ا ال ح  ل د  ل ي ج  م  ف  ك  د  ن ت  أ م ة  أ ح  عليهـا حـد اجلـدها  ،أنـت تـؤدي مـا عليـك «إ ذ ا ز 
ن ت  ف ت ب ي ن  ز ن اه  »الحد  اف  ا ث م  إ ن  ز  ل ي ه  د  و ال  ي ث ر  ب  ع  ه ا ال ح  ل د  ل ـو   ،ل ي ج  ـا و  ه  ل ي ب ع  ن ت  الث ال ث ـة  ف  مـادام جـاز  «بضـفير ث م  إ ن  ز 

إمســاك هــذه األمــة وهــي فــراٌ  لــه يطؤهــا، قــال العلمــاء: إن الحــرة مثلهــا، لكــن َّل ُبــد أن ُتســتبرأ، وفــي البــاب 
ــا إ ال  ز   ه  ــة  ال ي نك ح  ي  {}و الز ان  ــر ك  وللعلمــاء كــالٌم طويــل فــي مثــل هــذا باعتبــار أن اآليــة جــاءت  [3]النــور: ان  أ و  م ش 

 هذا محل إجماع. ،للتغليظ في حق الزُّناة، وإَّل فالمشرك َّل ينكح المؤمنة ولو زنت
وإياهـا فنـام هـو  ،العنكبـوت تأتي ورفع السقف؛ لئال امشيد   افبنى لها قصر   ،المقصود أنه لم يستطع أن ُيفارقها

إذ نزلــت العنكبــوت مــن الســقف، فقــال لهــا: ســوف تمــوتين بســبب هــذه العنكبــوت، فتركتهــا إلــى أن  ،ذات يــوم
قامت المرأة فسحقتها بعرقوبها، العقب سحقت هذا العنكبوت، فُأصيبت في  ،لما وصلت األرض ،وصلت األرض

 عقبها باآلكلة، تعرف اآلكلة؟
 طالب:........
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ا إلى أن انتهت، فماتـت بسـبب  ،إلى أن ُينهي اإلنسان، وهذا الذي حصلنعم يأكل شيئ ا فشيئ ا  أكلها شيئ ا فشيئ 
 هذه العنكبوت.

 بعنكبوت. ،َّل بصواريخ وَّل متفجرات ،هل نفع القصر المشيد بالنسبة لهذه المرأة؟ وبأضعف مخلوق 
ــا{ ــا ه اه ن  ــا ق ت ل ن  ء  م  ــي  ــر  ش  ــن  األ م  ــا م  ــان  ل ن  ــو  ك  ــافقون فيمــا [ 154]آل عمــران: }ي ق ول ــون  ل  ونحــن فيمــا يزعمــون المن

استشار غيرهم، هذا عنـد أنفسـهم أنهـم  -عليه الصالة والسالم–يزعمون أنهم هم أهل الرأي والمشورة، والنبي 
 أهل رأي ومشورة أو ُكفء بأن ُيستشار، ليس بُكفء.

ــا ق ت ل ن ــا ء  م  ــي  ــر  ش  ــن  األ م  ــان  ل ن ــا م  م  فــي اآليــة األخــرى [ 154]آل عمــران: ه اه ن ــا{ }ي ق ول ــون  ل ــو  ك  ــو ان ه  خ  ــال وا إل  ين  ق  }ال ــذ 
وا ل و  أ ط اع ون ا م ا ق ت ل وا{ د  ق ع  لو أطاعونا وقعدوا معنا في المدينة ولم يخرجوا ما قتلوا، لكن إذا [ 168]آل عمران: و 

 .، وهللاهل من مفر؟ َّلف ،كان هذا شيٍء كتبه هللا عليك
ي ــا ق ت ل ــوا{}ال ــذ  وا ل ــو  أ ط اع ون ــا م  ــد  ق ع  م  و  ــو ان ه  خ  ــال وا إل  ــت م  ف ــي ب ي ــوت ك م  فــي اآليــة األولــى [ 168]آل عمــران: ن  ق  ن  ــل  ل ــو  ك  }ق 

} م  ه  ع  اج  م  ال ق ت ل  إ ل ى م ض  ل ي ه  ت ب  ع  ين  ك  ز  ال ذ   مصارعهم، البقعة التي يموتون فيها. [154]آل عمران: ل ب ر 
{آلية الثانية يقول: في ا ق ين  اد  ن ت م  ص  ت  إ ن  ك  م  ال م و  ك  ر ء وا ع ن  أ ن ف س   .[168]آل عمران: }ق ل  ف اد 

{والشـــاهد مـــن اآليتـــين: )لـــو(  ـــر  ـــن  األ م  ـــان  ل ن ـــا م  ـــا ق ت ل ـــوا{الثانيـــة: [ 154]آل عمـــران: }ل ـــو  ك  ]آل  }ل ـــو  أ ط اع ون ـــا م 
 [.168عمران:

صــلي هللا عليــه  -رســول هللا أنعنــه  -رضــي هللا تعــالى-"والمــراد صــحيح مســلم  ريــرة""فــي الصــحيح عــن أبــي ه
ل ى م ا ي ن ف ع ك  »: قال -وسلم ر ص  ع   ". «ا ح 

{المادة الماضي حرص  ت م  ر ص  ل و  ح   حرص يحرص، والماضي؟ [129]النساء: }و 
 طالب:.......

 األمر؟
 طالب:.......

ـا، تقـول: لـم يحـرص،  نعم؛ ألنه هـو المضـارع المجـزوم، إذا أردت أن تـرى بنـاء األمـر فاجعلـه مضـارع ا مجزوم 
ل ى م ا ي ن ف ع ك  »وهنا  ر ص  ع   . «ا ح 

لمـؤمن  القـوي  خيـر  وأحـب  إلـى َّللا   مـن  المـؤمن  ا»قبل هذه الجملة في الحديث، الحـديث ُمختصـر فـي )الصـحيح( 
، وفي كل   خير   عيف   المؤمن القوي في أيش؟ «الض 

 لب:........طا
 نعم؛ ألن المؤمن فيه وصف مؤثر وهو اإليمان، فالقوة قوة اإليمان َّل قوة البدن.

 طالب:........
 هو؟ ما

 طالب:........
أو يدفع األمور التي ُتضـعف البـدن تصـير مطلوبـة، لكـن  ،البدن إذا كان في مقدوره أن يزيد في قوته في بدنه

 قلب ما هي بشجاعة البدن، والقوة قوة اإليمان.األصل قوة اإليمان، والشجاعة شجاعة ال
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ا فتيًّا سمين ا طويال  ُيالحقه طفل بجـرادة، ويـدور علـى سـور الفـيال د من الجثث الكبار، وقد رأيت شابًّ كم من واح
 وراءه.

 طالب:........
 رضوان أنت. اأنت أنت أب

 طالب:........
والشجاعة ليست شجاعة البدن، إنما القلب هو الذي بالفعـل أنا أقول: الشاهد أن القوة ما هي بقوة البدن،  ،َّل

ــر فــي  ــا مــن شــيخ كبي ــدام، وُيحجــم فــي موضــع اإلحجــام، كــم رأين ر األمــور قــدرها، وُيقــدم فــي موضــع اإلق ُيقــدِ 
ات أو قبـل يـات، بل قد ُيناهز المائة ويقف وراء اإلمام السـاعة كاملـة، وشـاب فـي الثالثينيات والتسعينيالثمانين
ل، ويقف الات أول ما يدخل المسجد يسحب له يينالثالث يتحـدث كرسي، أو يخرج من المسجد يقول: اإلمام يطوِ 

الناس، هذا الحاصل؛ ألن التعامل في الحقيقة للقلـب، قـد يكـون البـدن فيـه عاهـة فيـه  عند الباب إلى أن يطلع
ع  »شيء الحمد هلل األمر فيه سعة  ت ط  ل   ق ائ ًما، ف إ ن  ل م  ت س  ًدا ص   .«ف ق اع 

لمـؤمن  ا»والبدن يأتي تبعه إذا فيـه قـوة أو ضـعف هـذا يـأتي تبعـه  ،يعني: في إيمانه« لمؤمن  القوي  ا»المقصود 
، وفي كل   خير   عيف  الذي هـو اإليمـان الـذي  ا،مادام الوصف موجود  « القوي  خير  وأحب  إلى َّللا   من  المؤمن  الض 

 يه خير على كله.يوصلك إلى جنات هللا ونعيمه ف
ل ى م ا ي ن ف ع ـك   وفي كل   خير  » ر ص  ع  سواء  كان في أمر دينك أو ُدنياك، افعل ما ينفعك مـع الحـرص، ولـيس  «ا ح 

ـا ي ن ف ع ـك  »هذا من الحرص المذموم، لقد جـاءت النصـوص بـذم الحـرص علـى الـدنيا، لكـن قـال:  ل ـى م  فالـذي  «ع 
 تي فيها الخير وفيها الشر جاء النهي عن الحرص عليها.ينفع كله خير، بخالف أمور الدنيا ال

ن  ب ــا لِل   » ــت ع  اســتعن بــاهلل، ونجــد مــن ُيخططــون  حرصــك َّل تعتمــد علــى قوتــك وحولــك وَطولــك عيعنــي مــ« و اس 
 ،وى اَّلقتصـاديةين في أمـور الـدنيا، ويدرسـون الجـدللمشاريع على كافة المستويات، ويبحثون مع كبار المنظر 

 ما نفعه تخطيط. -جلَّ وعال–ُيصدر النتائج قطعية، ثم النتيجة َّل شيء، إذا لم يستعن المرء باهلل  كثيٌر منهم
ز  » ج  {عجز  «ن و ال  ت ع  ث ل  ه ذ ا ال غ ر اب  ت  أ ن  أ ك ون  م  ز   يعني مثل حرص في الوزن؟ [31]المائدة: }أ ع ج 

 طالب:.........
 يعِجز؟ 

 طالب:........
 يعجُز؟

 .طالب:......
 َّل.

من العجز والكسل، والُجبن والبخل في أوصاٍف أخرى ذميمة، لكـن منهـا  -عليه الصالة والسالم–استعاذ النبي 
ــدنيا وهــو عــاجز كســول ملــول ــدين وال ــنم الفــرص، وَّل يحــرص  ،العجــز، تجــد اإلنســان تفوتــه مصــالح ال َّل يغت

ب مـن الحـرص ونفـي الموانـع مثـل العجـز إذا ابذل األسبا -جلَّ وعال–الحرص الذي ُأِمر به مع اَّلستعانة باهلل 
: ل ـو  أ ن  ـي »حصل خالف ما توقعت وأصابك مع اَّلحتياط وبذل األسـباب شـيٌء تكرهـه  ـل  ء  ف ـال  ت ق  ـي  ـاب ك  ش  و إ ن  أ ص 
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ل ــت   ــذ ال  ف ع  ك  ــذ ا و  ــان  ك  شــمَّرت عــن  -جــلَّ وعــال-دخلــت فــي مشــروع بعــد الحــرص والتخطــيط، واَّلســتعانة بــاهلل  «ك 
ة جاءت األمور على خالف مـا توقعتـه، مـا ،اعد ِجدك؛ لُتدرك هذا المشروع الخيري من أمور الدنيا أو اآلخرس

ل ـت  » ،تقول: لو أني ما دخلت هذا المشروع ما خسرت، َّل تقل هذا ـي ف ع  : ل ـو  أ ن   ـل  ء  ف ـال  ت ق  ـي  ـاب ك  ش  ك ـان  ل  و إ ن  أ ص 
ذ ا ك  ذ ا ل و  أ ن   » وفي نسخةٍ  ،«ك ذ ا و  ل ت  ك  ذ ال  ي ف ع  ك  ذ ا و   .«ك ان  ك 

ل  » اء  ف ع  م ا ش  ر  َّللا    و  : ق د  ل ك ن  ق ل  ر هللا ومـا شـاء فعـل»وُضِبط هذا اللفظ  «و  أنـت بـذلت األسـباب، انتفـت  «ق ـل: قـد 
النتيجـة  أنـت مـأمور ببـذل األسـباب، ونفـي الموانـع، وإذا خرجـت ،-جلَّ وعـال–عندك الموانع، والنتيجة بيد هللا 

ي ط ان  »ال تقل: لو فعلى خالف ما توقعت أو ما خططت له  ت ح  ع م ل  ا لش   .«ف إ ن  ل و  ت ف 
ل ت  » : ل و  أ ن  ي ف ع  ء  ف ال  ت ق ل  ي  اب ك  ش  ذ ال  و إ ن  أ ص  ك  ذ ا و  ل  ، ك ان  ك  اء  ف ع  م ا ش  ر  َّللا    و  : ق د  ل ك ن  ق ل  استسلم للقـدر، فـي  «و 

بة تحــتج بالقــدر هــذا شــيٌء كتبــه هللا عليــك، هــذا شــيء مكتــوب عليــك فــي المصــيبة، لكــن لــو مــا فعلــت المصــي
أنا قلت: ُيمنـع اسـتعمال )لـو( فـي العربيـة فاألسباب لو أنك ما فعلت األسباب، و)لو( هنا ليست مما معنا، وإَّل 
ر هللا   وما شاء فعل؟كلها َّل، لو أنك ما فعلت األسباب، وَّل نفيت الموانع، تقول: قدَّ

 طالب:.......  
 تحتج بالقدر في هذا؟ 

أنــت أبــو البشــر خلقــك هللا بيــده وأســكنك »قــال آلدم:  -عليــه الســالم–فــي قصــة احتجــاج آدم وموســى، موســى 
كم تجد هذا مكتوًبـا »يلومه، أخرجت نفسك وذريتك من الجنة؟! قال:  «جنته، أخرجت نفسك وذريتك من الجنة؟!

يحــتج  -عليــه الســالم–يلــوم آدم علــى ذنــٍب ارتكبــه، وآدم  -عليــه الســالم–يعنــي احــتج بالقــدر، موســى  «علــي   
 بالقدر َّل على الذنب، وإنما على المصيبة؛ ألنه مكتوبة عليه.

 ما ُيالم؟ أم الذنب الذي ارتكبه آدم ُيالم عليه 
 طالب:.........

ل سـيئاته حسـنات، َّل ُيالم، لماذا؟ ألنه تاب منه؛ ألنه من تاب من ال ذنب ما هو مسألة ذنب فقـط وانمحـى ُتبـدَّ
ى»فال ُيالم؛ ولذا جاء في الحديث  م  م وس  ج  آد   .«ف ح 

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
 النتيجة بيد هللا.فنعم إذا بذلت السبب 

 طالب:........
 الباقي النتيجة.

اء  ف  » م ا ش  ر  َّللا    و  : ق د  ل ك ن  ق ل  ل  و  ـي ط ان   ؛ع  ـل  ا لش  ـت ح  ع م  تسـتمر لـو أنـي فعلـت كـذا لصـار كـذا، لـو أنـي  «ف إ ن  ل و  ت ف 
ياك كلها، وتبدأ ُتحيل على هذا اللفظ في أعمالك كلها، وحينئٍذ َّل تتوكـل علـى هللا، وَّل تعتمـد افعلت كذا في قض
 وتعترض على القدر. ،، فتقع في المخالفةاعليه، وَّل تبذل سبب  
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ت  »قال:  -عليه الصالة والسالم–النبي  ،طيب ب ر  ت د  ر ي م ا اس  ب ل ت  م ن  أ م  ت ق  قت  مال و  اس  ي  و  س  ـد  ـر ةً لال ه  ـا ع م  ل ت ه  ع   «ج 
 نظائر لهذا كثيرة. هفي

 طالب:........
 يدخل في الباب؟
 طالب:.........

 ؟ماذا
 طالب:.........

 ؟نعم
 طالب:.........

 لو أنه فاتك شيء: لو أني تقدمت قليال  ما فات؟  :يعني ما تقول ،لو أني فعلت كذا )لو(
 طالب:.........

 ممنوع.الهذا 
 طالب:........

ــراح أنــه لــو حصــل فــي المســتقبل، فيكــون لــو حصــل لــي فــي  تمــنٍ  للخيــر لألفضــل أو أنــه كمــا قــال بعــض الشُّ
 المستقبل ما ُسقت الهدي، فُيفرقون بين ما مضى وما ُيستقَبل.

 امتنع سوق الهدي؟ ا،أو امتناع   احال َمن الذي صدر منه هذا سواء كان تمني   وعلى كل
 طالب:........

امتناع َّلمتناع أو )لوَّل( لوَّل أني فهذا امتنـاع لوجـود، امتنـع فسـخ الحـج إلـى عمـرة لوجـود الهـدي، فهـو الـذي 
 منعه من...

 طالب:........
ي» ه  إ ال  ات ب اع  ع  س  ان  » «م ا و  ي يأخ ل و  ك  ه  إ ال  ات ب اع  ع  س  ي ا م ا و  ى ح  حينمـا  -رضي هللا عنه–في قصة عمر  «م وس 

ل ـو   أفـي شـك   أنـت يـا ابـن الخط ـاب؟»وقال:  -عليه الصالة والسالم–وجد قطعة  من التوراة، فغضب عليه النبي 
ي أخي ك ان   ه  إ ال  ات ب اع  ع  س  ي ا م ا و  ى ح   عامة. -عليه الصالة والسالم–ن رسالته هذا إخباٌر بواقع؛ أل  «م وس 

 طالب:.......
ر وَّل اعتراض على القدر، هـذا إخبـار مجـرد إخبـار« ف ي ه ؤ ال ء  الن ت ن ـىألجبته » نعم الُمْطِعم مـا  ،هذا ما فيه تحسُّ

  فيه التحسر على ما مضى أو اعتراٌض على شرٍع أو على قدر.  
 قد تقدم.  ": تفسير اآليتين في آل عمراناألولى"فيه مسائل: : -رحمه هللا–يقول 

 والتعليل السبب أنها تفتح عمل الشيطان." الثانية: النهي الصريح عن قول: لو أني، إذا أصابك شيء"
ل  »" الرابعة: اإلرشاد إلى الكالم الحسن" اء  ف ع  م ا ش  ر  َّللا    و  : ق د  ل ك ن  ق ل   .«و 
ل ى م ا ي ن ف ع ك  »" مع االستعانة باهللالخامسة: األمر بالحرص على ما ينفع " ر ص  ع  ن  ب ا لِل    ،ا ح  ت ع  ز   ،و اس  ج   .«ن و ال  ت ع 
 استعاذ منه. -عليه الصالة والسالم–ويكفي أن النبي " السادسة: النهي عن ضد ذلك وهو العجز"
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 اقرأ الباب الذي يليه.
 طالب:.......

 في هذا السياق. َّل َّل، َّل ُبد أن تفتح عمل الشيطان إذا كان
 طالب:.......

 هذا تمني الخير، لو ذاكرت نجحت.
 طالب:.......

 َّل، تمني الخير غير.
ــا محمــد  وعلــى آلــه وصــحبه  بســم هللا الــرحمن الــرحيم، الحمــد هلل رب العــالمين، وصــلى هللا وســلم وبــارك علــى نبين

 أجمعين.
 ن.اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمي

أن  -عنــه رضــي هللا- بــي بــن كعــب  عــن أ  : بــاب النهــي عــن ســب الــريح: "-رحمــه هللا تعــالى– قــال اإلمــام المجــدد
ب وا الر  يح  »قال:  -صلي هللا عليه وسلم-رسول هللا  ـم  إن ـا ن سـأل ك   :فق ول ـوا ،فإذ ا رأ يت م ما ت كره ـون   ،ال ت س  يـر مـن الل ه  خ 

يــر ــ ه ــذه  الــر  يح وخ  ــا فيه  يــر ،ام  ــرتمــا  وخ  ــرت بــه   أ م  ــر  مــا أ م  ــا وش  ــر  مــا فيه  ه الــر  يح  وش  ــر  هــذ  ــن  ش  ــوذ  بــك  م   «بــه ، ون ع 
 صححه الترمذي.

 فيه مسائل:
 : النهي عن سب الريح.ىاألول

 الثانية: اإلرشاد إلى الكالم النافع إذا رأى اإلنسان ما يكره.
 الثالثة: اإلرشاد إلى أنها مأمورة.

 ".وقد تؤمر بشر قد تؤمر بخير   الرابعة: أنه
وهـو شـبيٌه بمـا تقـدم مـن النهـي عـن سـب "باب النهـي عـن سـب الـر  يح" رحمه هللا تعالى: –يقول اإلمام المؤلف 

هر عبارة عن الظرف المكون من الليل والنهار، والمتصرف فيه هو هللا  هر؛ ألن الدَّ يح هللا  -جـلَّ وعـال–الدَّ والـرِ 
فها، وهــو الــذي يأمرهــا، وهــو الــذي يجعلهــا قويــة  شــديدة  بــاردة ضــارةهــو الــذي يُ  -جــلَّ وعــال– أو يجعلهــا  ،صــرِ 

 هو المتصرف فيها حقيقة وهي مأمورة ُمرسلة. -جلَّ وعال–وُتبرده، فاهلل  ،تلطف الجو ،لطيفة  نافعة
لغـرب، ولكـل الريح تأتي من الجهات األربعة األصـلية مـن الشـمال والجنـوب، والشـرق وا "النهي عن سب الـريح"

واحدٍة صفتها وخصائصها، وقد تأتي من الجهات الفرعية، فاهلل يأمرها فتأتي مـن أي وجهـٍة تنبعـث منهـا بـأمر 
 .-جلَّ وعال-هللا 

يح لها منافع كثيرة، وجاء فـي بعـض األخبـار أنـه لـوَّل الـريح ألنـتن مـا بـين السـماء واألرض، انظـر المـادة  والرِ 
ضــتها للــريح فإنهــا تطــول القابلــة للــتعفن إذا أغلقــت علي هــا فــي مكــاٍن َّل هــواء فيــه أســرع إليهــا النــتن، وإذا عرَّ

 مدتها.
 ُتطيَّب رائحته بالريح. ،الماء إذا أِجن وتغير من طول ُمكثه، وقد ُينتن

 ماذا تفعلون به؟
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 طالب:........
 تشرب؟!

 طالب:........
 نشرب؟ ،ما هو بالريح ُمنتنة ما تجعل رائحتها طيبة

 .....طالب:...
 يؤخذ بإناء وُيرفع وُيصب ُتعرَّض للهواء فتطيب الرائحة، فتطيب رائحته.

ــا ر ي اًحــا»علــى كــل حــال الريــاح لهــا فوائــد، والريــاح بــالجمع محمــودة، والــريح بــاإلفراد مذمومــة  ل ه  ع  ــم  اج  و ال  ،الل ه 
ا ر يًحا ل ه  ع  {}إ ن  هذا معروٌف أنه على وجه األرض، أما في البحر  «ت ج  ك ن  الر  يح  أ  ي س  في البحـار  [33]الشورى: ي ش 
 ُتغرق السفن، لكن الريح التي تدفع السفن إلى مقصدها هذه النافعة. ،ما تنفع رياح

: إذا أراد هللا بقوٍم خير ا أرسل إليهم األمطـار، وحجـب عـنهم الُغبـار، وإذا -رضي هللا تعالى عنه–جاء عن جابر 
 نسأل هللا العفو والعافية. ،ليهم الُغبار وحجب عنهم األمطار"أراد هللا بقوٍم سوء  أرسل إ
 هذه الرياح لها فوائد منها:
 التلقيح لألشجار والثمار.

ا. ،ومنها: تنشيف بعض األمور التي لو استمرت رطبة ألثرت في الجو  ومنها أمور كثيرة جدًّ
ا لواقح كما جاء وصفها.  وسوق السحاب وهي أيض 

ا مضار.ففيها فوائد، وفيها   أيض 
ف لها، فإذا جاء من الرياح ما يشتمل على ضرر أو ما ُأِمر بشـر َّل يجـوز سـبُّها  -جلَّ وعال–وهللا  هو المصرِ 

ف لهـا، والمـدبر، واآلمـر لهـا هـو هللا  فالـذي يـذم المـأمور هـو فـي  -جـلَّ وعـال–َّل يجوز أن ُيسب؛ ألن المصـرِ 
 حقيقته ذامٌّ لرمر كما تقدم في ذم الدهر.

 إن أعجبه أكل، وإن لم ُيعجبه ترك وَّل يعيبه. ،ما عاب طعام ا قط -عليه الصالة والسالم–نبي ال
 طالب:........

 تذمه أنت؟
 طالب:........

 اتركه.
 طالب:........

 وأتى لك بطعاٍم مالح، تقول: السالم عليكم؟ ،ودفعت مائة ريال ايعني لو دخلت مطعم  
 طالب:........

 ا أبا رضوان.ما شاء هللا عليك ي
جـلَّ –ما عاب طعام ا قط، الطعام لذاته َّل يجوز ذمه؛ ألنـه نعمـة مـن نعـم هللا  -عليه الصالة والسالم–الرسول 
 وذمه كفراٌن لهذه النعمة، لكن الصانع لهذا الطعام. ،-وعال

  طالب:.......
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كن اَّلنتفـاع بـه، فـذمُّ الصـانع َّل تقبلها، وأضاع عليك ما ُيم اخلط لك أخالط   ئ اما أحسن صنعته، وصنع لك شي
 طعام ا قط؟  -عليه الصالة والسالم–عيبه هل هو من عيب الطعام الذي ما عاب النبي 

م لـه طعـام -ة والسـالمعليـه الصـال–الرسـول  ،ألن الصانع اليـوم هـو الصـانع بـاألمس عليـه الصـالة  –لمـا ُيقـدَّ
الطعـام بالصـناعة، وهكـذا أمـور الـدنيا كلهـا أو هو ُمكون مـن مـادة وصـانع، مـادة يتكـون منهـا هـذا  -والسالم

، قلـت لـه: اصـنع لـي كـذا، فصـنع غيـره، ُيـالم بـال اُجلها ما يحتاج منها إلى صـناعة، لـو أعطيـت النجـار خشـب  
  شك، هكذا لو قلت للطباخ: اطبخ لي هذا على هذه الصفة، فطبخ لك غيره، غير الصفة التي ُتريد.

ا بمــا يســو  -ســالمعليــه الصــالة وال–مــن كمــال أدبــه  قــد  ئ اه، لكــن إذا أفســد عليــك أحــد شــيؤ أنــه مــا ُيواجــه أحــد 
 وَّل يكفي اللوم. ،ُيضمَّن قيمته

 وعلى كل حال هل هو مما معنا أو َّل؟ 
 طالب:........

 ن؟اثنت أوأنت عندك مروحة 
 طالب:........

 ثالث.
 طالب:........

 هللا يعينه.
 رضوان ما أنت بابن حالل؟ ايا أب

 .......طالب:.
ـا قـط، وعيـب الطعـام لذاتـه أو لصـناعته يـدخل ممـا  -عليه الصالة والسـالم–أنا أقول: هل كونه  َّل يعيـب طعام 

فمـن يسـب المصـنوع هـو  -جـلَّ وعـال–معنا مثل سب الريح أو سب الدهر؟ في الـريح والـدهر الصـانع هـو هللا 
فسـد مــا اســُتؤجر عليــه ُيـالم، أو حرفــه عــن مــراد سـابٌّ للصــانع، وأمــور الــدنيا التـي ُتصــنع بــاألجرة األجيــر إذا أ

ضيَّع عليه المادة التي أحضرها بالدراهم، قد َّل يكـون ممـن َّل ُيطيـق هـذا الطعـام، فـاللوم علـى  ،صاحبه، حرفه
ط، وكذلك إذا كان جاهال  ويزعم أنه ُيحسن. ط الذي فرَّ  الصانع الُمفرِ 

 طالب:.......
 لجماعة.بمثاٍل مناسب ل اصبر اصبر خلنا نأت

 أنتم أدركتم الجص؟ ما الجص؟
 طالب:.......

ر؟ ،الذي لونه أبيض  كيف ُيحضَّ
 طالب:.......

على طول يقولون: يموت ييبس، أحضر واحد لبناء أو لتجصيص منزل، فجاء بمقاول من جماعة هـذا الرجـل 
 همت؟من الخلطة إَّل بالمعاول، ف يخرجونهوَّل  ،يجمد بسرعةيزعم أنه يعرف، والجص بطبعه 

 طالب:........
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 بالنسبة جماعته ما عندهم مشكلة.
 طالب:.......

 عندك؟ماذا 
 طالب:.......

 هذا المقصود بهذا. ،َّل
 طالب:.......

مثال ، قد يدعي  االمقصود أنه قد ُيسيء وقد ُيحسن، فيلزمه بذل العوض لما أفسد، قد يكون المدعي يدعي طبًّ 
وُيفسـد  ،يـده ُأنـاس، قـد يـدعي المعرفـة فـي العمـارة مثـل صـاحبنا ذاكالطب وهو َّل ُيحسن الطب، فيموت علـى 

 المادة، هنا ُيالم ما ُيقال...
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:........

 هو يكون خالف األولى. ،َّل َّل
 طالب:........

 قول لك: إنها داخلة في الباب.أأنا ما  ،من باب التقريب ،من باب التنظير ،َّل َّل
 طالب:.......

التعليـل َّل يـتم إَّل بالبيـان، يعنـي إذا مـا فإذا أخذت فعل الرسول على إطالقه، قلت: إذ ا هذا خالف األولـى، وإَّل 
ســتمر علــى هــذا، اســتمر علــى هــذا وقــد يضــرك تجعــل فيــه أشــياء َّل انــاقص  أوقلــت لمــن طبخــه: الملــح زائــد 

 ُتناسب صحتك.
وفعلــه هــذا ُيقــال فيــه: أنــه خــالف األولــى لمــن فعلــه، مــن كــريم ُخلقــه وأدبــه،  -عليــه الصــالة والســالم–فكونــه 

وبعض الناس ما يكفيه أنه يذم الطعام، وَّل يـذم صـاحبه، وَّل يـذم كـل مـن حولـه مـن أجـل هـذه اللقمـة التـي لـم 
 يستسغها، فال هذا وَّل ذاك.

ــب  »قــال:  -صــلي هللا عليــه وســلم-أن رســول هللا  -عنــه رضــي هللا- بــي بــن كعــب  عــن أ  "قــال:  فــإذ ا  ،وا الــر  يح  ال ت س 
ـم  إن ـا ن سـأل ك   :فق ول وا ،رأ يت م ما ت كره ون   يـرمـن الل ه  يـره ـذه  الـر  يح  خ  ـا وخ  ـا فيه  يـر ،م  ـرتمـا  وخ  ـن   أ م  ـوذ  بـك  م  بـه ، ون ع 

ر  ما أ م رت به   ا وش  ر  ما فيه  ه الر  يح  وش  ر  هذ  مـا تـرى  " في أحاديث مطلقة، فيها مطلقـة َّل خيـر وَّل شـر مجـرد«ش 
 اسأل.
عليـه –إذا رأى الـريح تغيـر، وخـرج ودخـل، فـإذا أمطـرت ُسـري عنـه، والرسـول  -عليه الصـالة والسـالم–والنبي 

ب ور»يقول:  -الصالة والسالم ب ا، و أ ه ل ك ت  ع اد  ب الد  ت  ب الص  ر   .«ن ص 
 طالب:........    

 ؟ماذا
                                 طالب: ........
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 .ءجينعم ت
 طالب:.......

ا.  هذا الذي يظهر أنها ليست شرًّا خالص 
 طالب:........

 استفدت من الغبار؟ماذا 
 طالب:........

 الهواء ما هو غبار.          
ـامن الل ه م  إن ا ن سأل ك   :فق ول وا ،فإذ ا رأ يت م ما ت كره ون  » ير  م ا فيه  ير  ه ذه  الر  يح وخ  يـر  مـا ،خ  ـرت وخ  دليـل أنهـا « بـه   أ م 

 .-جلَّ وعال-مأمورة من هللا 
ر  ما أ م رت به  »" ا وش  ر  ما فيه  ه الر  يح  وش  ر  هذ   صححه الترمذي".« ون ع وذ  بك  م ن  ش 

 طالب:........
 من أين؟

 طالب:.........
 ماذا فيها؟، نعم

 طالب: ........
 .اما صارت ريح   َّل، قد يكون الخير والشر في ذاتها، يعني لو ساكنة

 طالب:.......
 ؟ماذا

 طالب:.......
 على كل حال هذا النص.

 طالب:.......
تؤمر بما ُأِمرت به إذا آذاك الحر لك وظيفة، إذا اشتد عليك البـرد لـك وظيفـة، إذا زادت الـريح لـك وظيفـة،  تأن

هـذه الظـروف المناسـبة لمـا  وذكـره واسـتغالل -جـلَّ وعـال–وإذا هـدأت األمـور وسـكنت فأنـت ُمطالـٌب بشـكر هللا 
 ينفعك في الدنيا واآلخرة.

ب وا الر  يح  »" : النهي عن سب الريحىاألول "فيه مسائل:يقول:   وهذا ظاهر. ،«ال ت س 
 طالب:......

 التضجر سبٌّ فعلي.
 طالب:.......

{شك  ههذا وصٌف إلهي ما في ات  س   .[16]فصلت: }أ ي ام  ن ح 
ــأ ل ك  »" م النــافع إذا رأى اإلنســان مــا يكــرهالثانيــة: اإلرشــاد إلــى الكــال" ــم  إ نــي أ س  ي ر  مــن الل ه  ــاخ  ي ــر  م  ــرت بــه ه ــا، و خ   «أ م 

 الدعاء إلى آخره.
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ي ر  م ا»" الثالثة: اإلرشاد إلى أنها مأمورة" ر  ما أ م رت بـه   أ م رت به، خ  فهي مأمورٌة إما بخير، وإما بشر، فـإذا  «وش 
  يتوجه إلى اآلمر كما تقدم.ُلمتها أو سببتها فالسبُّ 

وذكــر لهــا أهــل العلــم مــن المنــافع والمضــار، وأظــن ابــن القــيم فــي " وقــد تــؤمر بشــر الرابعــة: أنــه قــد تــؤمر بخيــر  "
 وأطال الكالم فيها. ،)مفتاح دار السعادة( تكلم عليها

 وهللا أعلم.
 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 شرح كتاب التوحيد

 معالي الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

 جعفر الطيارمسجد  المكان: هـ23/07/1439 تاريخ المحاضرة:
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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 .نعم

ــا محمــد  وعلــى آلــه وصــحبه  بســم هللا الــرحمن الــرحيم، الحمــد هلل رب العــالمين، وصــلى هللا وســلم وبــارك علــى نبين
 أجمعين.

 اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
ي ر  ال  : "باب قول هللا تعالى: -رحمه هللا تعالى– قال اإلمام المجدد ل ي ة  ي ق ول ون  ه ل  ل ن ا }ي ظ ن ون  ب الِل   غ  اه  ق   ظ ن  ال ج  ح 

ل ه  لِل   {  ر  ك  ء  ق ل  إ ن  األ م  ي  ر  م ن  ش   [.154]آل عمران:م ن  األ م 
{ وقوله:  ء  و  ائ ر ة  الس  م  د  ل ي ه  ء  ع  و   [ اآلية.6]سورة الفتح:}الظ ان  ين  ب الِل   ظ ن  الس 

ـر بظـنهم قال ابن القيم في اآلية األ ر هذا الظن بأنه سـبحانه ال ينصـر رسـوله، وأن أمـره سيضـمحل، وف س   ولى: ف س  
ــر بإنكــار الحكمــة، وإنكــار القــدر، وإنكــار أن ي ــتم أمــر رســوله، وأن  أن مــا أصــابهم لــم يكــن بقــدر هللا وحكمتــه، فف س  

وإنما كان هذا ظـن  ،ورة )الفتح(ي ظهره على الدين كله، وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في س
السوء؛ ألنه ظن غير ما يليـق بـه سـبحانه، ومـا يليـق بحكمتـه وحمـده ووعـده الصـادق، فمـن ظـن أنـه ي ـديل الباطـل 
ره  على الحق إدالًة مستقرًة يضمحل معهـا الحـق، أو أنكـر أن يكـون مـا جـرى بقضـائه وقـدره، أو أنكـر أن يكـون قـد 

 حمد".لحكمة  بالغة  يستحق عليها ال
ره. ره، أو أنكر أن يكون قدَّ  قدَّ

ره لحكمة  بالغة  يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة  مجردة، فذلك ظـن الـذين كفـروا  "أو أنكر أن يكون قد 
} وا م ن  الن ار  ف ر  ين  ك  ي ل  ل ل ذ   [.27]ص: }ف و 

بغيــرهم، وال يســلم مــن ذلــك إال مــن عــرف هللا وأكثــر النــاس يظنــون بــاهلل ظــن الســوء فيمــا يخــتص بهــم وفيمــا يفعلــه 
 وأسماءه وصفاته، وموجب حكمته وحمده.

فليعــتن اللبيــب الناصــح لنفســه بهــذا، ولي تــب إلــى هللا وليســتغفره مــن ظنــه بربــه ظــن الســوء، ولــو فتشــت مــن فتشــت 
م سـتكثر، وفـتش نفسـك: و  ينبغـي أن يكـون كـذا وكـذا، فمسـتقل   لرأيت عنـده تعنًتـا علـى القـدر ومالمـًة لـه، وأنـه كـان

 هل أنت سالم؟
 منهــــــــا تــــــــنج مــــــــن ذي عظيمــــــــة   فــــــــإن تــــــــنج  

 
 وإال فـــــــــــــــــــــــــــــإني ال إخالــــــــــــــــــــــــــــــك ناجيــــــــــــــــــــــــــــــا 

 
 فيه مسائل:

 األولى: تفسير آية آل عمران.
 الثانية: تفسير آية الفتح.

 الثالثة: اإلخبار بأن ذلك أنواع  ال تحصر.
 رف نفسه".الرابعة: أنه ال يسلم من ذلك إال من عرف األسماء والصفات وع

الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسـوله نبينـا محمـد وعلـى آلـه وأصـحابه أجمعـين، 
 أما بعد...
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ل ي ـة  ي ق ول ـون  ه ـل  ل ن ـا "بـاب قـول هللا تعـالى:  :-رحمه هللا تعالى–فيقول المؤلف  اه  ـق   ظ ـن  ال ج  ي ـر  ال ح  }ي ظ ن ـون  ب ـالِل   غ 
ل ه  لِل   {  م ن   ر  ك  ء  ق ل  إ ن  األ م  ي  ر  م ن  ش   [". 154]آل عمران:األ م 

 } الظن ما يحتمـل النقـيض علـى سـبيل الرُّجحـان، مـا َّل يحتمـل النقـيض ُيسـميه أهـل [ 154]آل عمـران:}ي ظ ن ون 
وما يحتمل النقـيض وهـو  علم،الالعلم: العلم، وهو الذي تكون نتيجته القطع بنسبة مائة بالمائة، هذا ُيسمونه: 

 اَّلحتمال الراجح ونقيضه مرجوح هذا يكون هو: الظن، والمرجوح هو: الوهم، والمساوي هو: الشك.
م أهل العلم ما عنه الذكر الُحكمي، ما معنى هذا الكالم؟  هكذا قسَّ

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
السياقات في كالم أهـل العلـم، هـو مـا يختلـف فيـه  وُيؤيده بعض النصوص، وبعض ،العلماء هو حقيقة  ُمطابق

 وتنطبق وتندرج فيه النصوص كلها َّل. ،مائة بالمائة اأحد، لكن كونه ُملزم  
ـا علـى غلبـة  فالعلم كمـا هـو مقتضـى كالمهـم: أنـه َّل ُيطلـق إَّل علـى القطـع مـا َّل يحتمـل النقـيض، ُيطلـق أيض 

لبة الظن، فهـل نقـول: إن الشـريعة مبنيـة علـى ظنـون علـى الظن، فاألحكام الشرعية مبناها في الغالب على غ
وإن  ،وهو اَّلحتمـال الـراجح؟ َّل نسـتطيع أن نقـول هـذا، بـل إن أحكامهـا علـم محـض بحـت ،حسب هذا التقسيم

}إ ن  الظ ــن  ال احتمــل النقــيض، لكــن َّل نســتطيع أن نقــول: كلهــا ظــن؛ ألنــه يقــول لــك مــن يقــول بــدليٍل صــحيح: 
ن ي م ن  ال   ي ًئا{ي غ  ق   ش   .[12]الحجرات: }إ ن  ب ع ض  الظ ن   إ ث م { ،[36]يونس: ح 

{ن الظن ُيطلق على القطـع إلكن بالمقابل يقول لك من يقول:  ـم  ب  ه  ـم  م الق ـوا ر  ين  ي ظ ن ـون  أ ن ه  هـذا  [46]البقـرة: }ال ـذ 
 يكفي فيه غلبة الظن؟ َّل، هذه عقيدة َّل ُبد فيها من القطع والجزم.

فهذه التقسيمات اَّلصطالحية ُقِسمت للتيسير على طالب العلـم؛ لفهـم وتصـور مـا ُيـراد تعلمـه؛ ولـذلك يقولـون: 
ـا فهـو: الظـن، وإن  ما عنه الذكر الحكمي إما أَّل يحتمل النقيض وهو: العلم، أو يحتمل النقيض فإن كـان راجح 

ا فهو: الوهم، وإن كان مساويًّا فهو: الشك.  كان مرجوح 
 .......طالب:.

مرادف للعلم؛ ألن العلم نتيجته القطع مائة بالمائة، لكن الفـرق بـين العلـم واليقـين فـي اصـطالحهم: أن اليقـين 
 ثبت بأدلٍة قطعية يقينية علمية، والعلم ثبت بأدلٍة مجزوم بها نظرية، هذه علمية، وهذه نظرية.

 طالب:.......
 ؟ماذا

 طالب:.......
ــم فــي كالمهــم مــا َّل يحتمــ ــم فــي تقســيمهم مــا َّل يحتمــل النقــيض، يــأتي مــن يقــول: هــذه  ،ل النقــيضالعل العل

وعليهـا أدلـة، لكـن مـع  ،ولهـا أمثلـة ،تقسيمات متكلمين، وتقسيمات أصـوليين، لكـن يحتاجونهـا فـي تطبيقـاتهم
َّل ُيغني من  عندنا من العلم ما َّل ُيغني من الحق شيئ ا، الظن مافذلك َّل نلزمها لزوم ا حتم ا َّل نحيد عنها، وإَّل 
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يث  »الحــق شــيئ ا، والظــن أكــذب الحــديث جــاء فــي الحــديث الصــحيح  ـد  ــذ ب  ال ح  ي هــو الــذ–وجــاء فيــه  ،«الظ ــن  أ ك 
 جاء فيه ما يرتقي إلى اليقين كما في اآلية. -الظن

وص ي يأخذ هذه على أنها أغلبية ويندرج فيها نصئ ا، والذفالذي ُيناقش المسائل بطريقة النقض ينقض كم شي
{وإَّل تمشي شرعية، وتندرج تحت أقوال أهل العلم  ـم  ب  ه  ـم  م الق ـوا ر  ين  ي ظ ن ون  أ ن ه  لـو قـال لـك واحـد  [46]البقـرة: }ال ذ 

ــم {مجــزوم لــه بأنــه حجــة كيــف يظنــون أنهــم مالقــوا ربهــم؟ أول مــا يــرد عليــه علــى نفســه  ــن   إ ث  ــض  الظ   }إ ن  ب ع 
 ماذا تقول؟  ،ل: إن بعض الظن ليس بإثملو قال لك قائ . [12]الحجرات:

جـلَّ –البعض الثـاني لـيس بـإثم، لكـن فيـه المعارضـة والمعانـدة للـنص اإللهـي، يقـول لـك هللا  ،هو كالم صحيح
 ما معنى هذا؟! ،وأنت تقول: إن بعض الظن ليس بإثم [12]الحجرات: }إ ن  ب ع ض  الظ ن   إ ث م {: -وعال

وهذا ليس بإثم، لكن ما ينبغـي أن ُيقـال فـي مقابلـة كـالم  ،البعض الثاني هذا إثم ولكنك لو نظرت إلى أن الظن
 .-جلَّ وعال -هللا

 طالب:........
وه في أقسام المعلوم فيما ينقسم إليه المعلوم، وهم يقولون عنه: الذكر الُحكمي. ،نعم  اَّلصطالحي خصُّ

 طالب:.......
{بعضه   عني أغلبه.بعض ما ت [12]الحجرات: }إ ن  ب ع ض 

 طالب:.......
كلها من أجل أن ُيتعامل مع النصوص على ضوء ما تدل عليـه هـذه التقسـيمات؛ ألن الظـن جـاء فـي نصـوص 
كثيــرة علــى ســبيل المــدح، وجــاء علــى ســبيل الــذم، ووصــل إلــى درجــة اليقــين، ونــزل إلــى أكــذب الحــديث، فهــذه 

؟ مــا تســتطيع أن تتعامــل مــع النصــوص إَّل أنهــم اواحــد   االمسـافة كيــف تتعامــل مــع النصــوص وأنــت ُتعطيــه حــدًّ 
ين  : -جـلَّ وعـال–نسبي بالنسبة إلى األقسـام األخـرى، وإَّل فاألصـل كمـا قـال هللا التقسيم الغلبي و األُيعطون  }ال ـذ 

} م  ب  ه  ذ ب  ال ح  »: -عليه الصالة والسالم–وفيه قول النبي  [46]البقرة: ي ظ ن ون  أ ن ه م  م الق وا ر  يث  أ ك   .«د 
ل ي ة {  "قول هللا تعالى: اه  ق   ظ ن  ال ج  ي ر  ال ح   ".[154]آل عمران:}ي ظ ن ون  ب الِل   غ 
ل ي ة {  اه  ل ي ة { يندرج تحت أي األقسام  [154]آل عمران:}ظ ن  ال ج  اه   ؟[154]آل عمران:}ظ ن  ال ج 
 طالب:........

 وَّل وهم.
 طالب:........
ل ي ـة { هنـا إسـاءة الظـن  ..نا فـي مقابـلهنا الظن باهلل ه اه  ظـن السـوء كمـا فـي اآليـة  [154]آل عمـران:}ظ ـن  ال ج 

ــة  ل ي ــة { الالحق اه  ــن  ال ج  ــاهلل  [154]آل عمــران:}ظ  ــي مقابلــه إحســان الظــن ب  ،-جــلَّ وعــال–هــو ظــن الســوء، وف
 بل هذا.َّل يموت إَّل وهو ُيحسن الظن باهلل، هذا في مقاأفالمطلوب من كل مسلم 

 طالب:........
ويصفونه بما لـيس فيـه، فيكـون جهلهـم هـذا أو ظـنهم  ،َّل يعرفون  -جلَّ وعال–يعني ما يكفي أنه َّل يعرف هللا 

ـب؛ ألنـه لـو قـال لـك: مـا رأيـك مـا ظنـك بـاهلل؟ قـال: مـا  ،الذي أداه إليه جهلهم كما قيـل: مـن بـاب الجهـل المركَّ
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ــُيســموه: البســيط، لكــن إذا أبــأدري، هــذا  ل ي ــة { ا بــاهلل َّل يليــق بــه كمــا هــو دى ظنًّ اه  ــن  ال ج   [154]آل عمــران:}ظ 
ومــن بقــي أصــابهم مــا  ،رجــع عبــد هللا بــن ُأبــي بثلــث الجــيش ،فــي غــزوة ُأحــد -وهــذا كــالم المنــافقين–يقولــون 
ء   }ُقِتــل مــن ُقِتــل  -يعنــي ِمــن المســلمين-أصــابهم  ــي  ــن  ش  ــر  م  ــن  األ م  هــذا ف [154]آل عمــران: {ي ق ول ــون  ه ــل  ل ن ــا م 

 الباب والذي يليه من أعقد األبواب، ومتصٌف به فئام من المسلمين. 
كالحـديث عـن اليقـين إذا تحـدث  ابعض الناس في الكالم النظري حينما ُينظِ ر ويبحث المسائل تجد كالمه ماشـي  

بة بـه أو بعزيـٍز عليـه أو قريبـه ، لكـن لـو كانـت اإلصـااعن اليقين في موضع ُيصبِ ر فيه الُمصابين تجده ُمبـدع  
  تضاءل هذا اليقين.

ممـن يهمـه ُيحسـن الظـن بـاهلل، وتجـده ُيصـبِ ر النـاس وُيـوجههم،  اوالظن باهلل حينما َّل يكون قريب ا منه أو قريب ـ
 .-رحمه هللا-لكن كما سيأتي في كالم ابن القيم 

  هؤَّلء في غزو ُأحد...
 طالب:.......

لكـن لمـا تأتيـه المصـيبة ينسـى هـذا اليقـين، وكـم مـن واحـد مـن خيـار النـاس، وَّل هو فـي األصـل عنـده يقـين، 
 عابد، وَّل عنده شيء من العلم أو شيء من هذا إذا ُأصيب بمصيبة ما تحملها.

 طالب:......
طالب علم ُمعلِ م، وخيِ ر من خيـار النـاس، ومـن الُعبـاد، ُأصـيب بالسـرطان  -رحمة هللا عليه–عندنا طالب توفي 

لج وُشفي، قالوا له: عالجك سهل وُشفي، ُأصيب ثانية فعوِلج فُشفي، فقال له األطباء: إن ُأصبت ثالثـة فـال تعا
عالج لـك، لمـا ُأصـيب الثالثـة يقـول: وهللا مـا أدري مـا الـذي دهـاني شـق ثوبـه، يقـول: وصـرخ، يقـول: وهللا َّل 

  أعلم ما الذي دهاني!
لــه ممــا وراءه مهمــا ُأصــيب، لكــن  ، ويعــرف أن مــا أمامــه خيــر اي الرخــاءمعــروٌف أن الــذي يتعــرف علــى هللا فــ

الُمخلِ ط مثل حالنا اآلن، الُمخلَّط عنده طلب علم، وعنده نوع عبادة، وعنده شيء، لكن عنده أشياء تخونـه فـي 
يعنـي لـو  ،قد تخونه في وقـت الشـدة، هـذا نحسـبه وهللا حسـيبه اوقت الشدة، عنده أعمال َّل يحسب لها حساب  

، لكــن مــع ذلــك المصــائب وقعهــا علــى القلــوب شــديد، وتتفــاوت هــذه اعنــه أي شــخص ُيثنــي عليــه خيــر   ُســئل
ولــيس هــذا  ،المصــائب، ويتفــاوت أثرهــا، وينســى اإلنســان إحســان الظــن بــاهلل فــي هــذه المواضــع؛ ألنهــا تغلبــه

عليـه –ي قـال لهـا النبـي ، لكن هذا بيان واقع، وسيأتي في كالم ابن القـيم أن أكثـر النـاس علـى هـذا، التـاتبرير  
. مـن هـول المصـيبة، لكـن لمـا انجلـى فإنـك لـم تصـب بمصـيبتيقالـت: « اصبري واحتسـبي»: -الصالة والسالم

  جاءت إلى الرسول واعتذرت، والصبر عند الصدمة األولى. ،عنها هذا
ل  لكـن  ،وكلكم لو فتشتم مر عليكم أشياء ن ـوا ب ـال ق و  ين  آم  {}ي ث ب  ـت  َّللا   ال ـذ  نسـأل هللا أن يجعلنـا  [27]إبـراهيم:  الث اب ـت 

 منهم.
 طالب:.........

ا لربك، ويكون ما أمامك أحب إليـك ممـا وراءك، ثـم يسـتوي عنـدك، َّل نقـول: تصـل الطريق الذ ي أمامك مخلص 
هـو يزيد البسطامي لما مات ولـده ضـحك، النـاس ُيعزونـه و  يسليمان الداراني أو أب يأبك المسألة إلى حد أظن
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يضــحك، مــن أجــل مــاذا؟ مــا يصــير فــي قلبــه شــيء مــن اَّلعتــراض علــى القــدر، َّل يكــون فــي قلبــه شــيء مــن 
ــز ن  » ،-عليــه الصــالة والســالم–األســوة بكــى  ،اَّلعتــراض علــى القــدر، لكــن هــل هــذا شــأنهم؟ القــدوة ل ــب  ي ح   ،ال ق 

م ع   ي ن  ت د  ى ،و ال ع   .«-وعال جل   -الر ب و ال  ن ق ول  إ ال  م ا ي ر ض 
هـو المقتـدي الحقيقـي، لكـن هـذا يقـول: أنـا مـا أقـدر أبكـي وأنـا مـا ففمن استطاع أن ُيوفِ ق بين هذه المضـايق 

عندي أدنى اعتراض على القدر، يقول: ما أقدر؛ ولذلك ضحك، هذه من المضايق العضال التـي ينبغـي لطالـب 
 العلم أن يتأملها بدقة، وأن يعمل ِلما ُيثبتها.

ـن الظـن عندنا غفلة ، عندنا ضياع أوقـات بـدون فائـدة، هـذه تخوننـا فـي أوقـات الشـدة، علـى اإلنسـان أن ُيحسِ 
بربه، وَّل يظن به ظن السوء، وَّل يقول: لو حصل شيء ليس لنا من األمر شيء، أو هل لنا من األمر شـيء، 

 المكتوب عليك سيصير. ،اخرج أولو قعدنا ما ُقتلنا هاهنا، اقعد 
أنـه هـو  -جـلَّ وعـال–همـل األسـباب، عليـك أن تبـذل األسـباب، وتعـرف أن الُمسـبب هـو هللا وليس معناه أنـك تُ 

 الُمسبب، ما تنفعك األسباب إذا ما نفعك هللا بها.
ل ـــه  لِل   { ـــر  ك  ـــل  إ ن  األ م  ء  ق  ـــي  ـــن  ش  ـــر  م  ـــن  األ م  يعنـــي لمـــا ُقِتـــل مـــن ُقتـــل مـــن  [154]آل عمـــران: }ي ق ول ـــون  ه ـــل  ل ن ـــا م 

لمسلمين في ُأحد قال المنافقون: رجعنا وسلمنا، وما جاءنا شـيء، وهـؤَّلء انتهـوا خـالص، يظنـون أن الـدائرة ا
 ولن تقوم لهم قائمة، هكذا صرَّح بعضهم.  ،لهم على المسلمين

ل ه  لِل   { ر  ك  كفار كما في ُأحد األمر سواٌء بنصر المسلمين كما في بدر أو بإدالة ال [154]آل عمران: }ق ل  إ ن  األ م 
 كله هلل، فعلينا أن نرضى وُنسلِ م وَّل نعترض.

{ وقولـــه: " ء  ــــو  ـــن  الس  ـــان  ين  ب ــــالِل   ظ  الكـــالم يرجــــع إلــــى المنـــافقين والمنافقــــات، والمشــــركين " [6]ســـورة الفــــتح:}الظ 
 والمشركات.

} ء  ـــو  ـــر ة  الس  ائ  م  د  ل ـــي ه  ء  ع  ـــو  ـــن  الس  ـــان  ين  ب ـــالِل   ظ  ي حصـــل فـــي حـــروب المســـلمين فـــي اآلن الـــذ [6]ســـورة الفـــتح: }الظ 
ا مع أسباب ضعيفة، لماذا؟ جهة إحسان الظن، وبذل ما ُيستطاع من األسباب، إضـافة  إلـى  انتصارات كبيرة جدًّ

 وإحسان الظن باهلل قبل كل شيء، والتعلق به، وبذل األسباب الشرعية. -جلَّ وعال–التعلق باهلل 
خرى التي فيها هزائم على المسـلمين، وفيهـا كـوارث وحـروب شـبه إبـادة علـى مـر العصـور لكن في المواطن األ

 -جــلَّ وعــال–كمــا يحصــل فــي أيامنــا هــذه، هــل ُنحســن الظــن فــي مثــل هــذه الصــور أو َّل؟ ُنحســن الظــن بــاهلل 
 ونقول: الحكمة اإللهية ظاهرة.

لكفار؟ خير ُأمـة ُأخِرجـت للنـاس ُيسـلَّط علـيهم قد يقول القائل كما قيل قبل: لو كانوا على حق ما ُنِصر عليهم ا
كفار؟! نعم ُيسلَّط عليهم، والحكمة اإللهية ظـاهرة، قـد َّل تظهـر فـي الوقـت نفسـه، لكـن نجـزم بـأن هنـاك حكمـة 

ا  ث ق ال  ذ ر ة {إلهية، وأن هللا َّل يظلم أحد  ل م  م   .[40]النساء: }إ ن  َّللا   ال ي ظ 
ـع وننتصـر إلخواننـا بمـا نسـتطيع، قبل عشرين سنة في حروب في  بعض جهات المسلمين، ونحـن نتـألم ونتوجَّ

رنا أو خذلنا وهذا حاصل، كيف تبينت الحكمة اإللهيـة مـن هـذه الحـروب؟ هـذا البلـد الـذي حصـل فيـه  ،وقد قصَّ
عاة يقـول: ذهبـت إلـيهم مـع مجموعـة مـن  الحرب وُسلِ ط فيه الكفـار علـى المسـلمين لتمحيصـهم، واحـد مـن الـدُّ
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ــا، مــا يعرفــون مــا الصــالة عاة صــافين ُنصــلي كــانوا يتفرجــون علين ــدُّ هللا –يم يتغــامزون ويضــحكون، والحــر  ،ال
 وضع النساء. -المستعان

لحيـة طويلـة وُيكـرر َّل إلـه إَّل هللا، َّل إلـه إَّل هللا، َّل إلـه إَّل هللا،  اكبيـر   اومما ذكر هذا الداعية يقول: رأيت شيخ  
وعنده مصحف جوامعي القطعة كبيرة، إذا باع سمكة شد ورقة ولفها وأعطاها للزبون، مـاذا عنـدهم  ايبيع سمك  

ي يقــول: َّل إلــه إَّل هللا هــذا الشــايب مــا نــدري عــن َّل إلــه إَّل هللا، لكــن بدون...الــذ ء؟ عنــدهممــن اإلســالم هــؤَّل
  الباقي.

 ما النتيجة؟ 
فـي البلـد، لكـن اآلن اذهـب  اُسلِ ط عليهم الكفار، وقتلوا من قتلوا، وأفسدوا في أعراض المسـلمين، وعـاثوا فسـاد  

عاة، انظر الحجاب، وانظر الرجوع إلى الدين، وانظـر ا ألمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، وانظـر الـدعوة والـدُّ
ما هي بحكمة؟ حكمة إلهية ليردهم؛ ألن القوارض الصـغيرة التـي مـا تـؤثر  أم، حكمة اجذريًّ  ارت األمور تغير  تغيَّ 
 قد يكون مردودها غير بالغ، بخالف القوارض الكبيرة التي تؤثر أثر ا بالغ ا في الناس. ابالغ   اتأثير  

خشية أن يفجر بها الكفار، يصير األمـر إلـى هـذا الحـد، لكـن  ؛أهل حلب في قتل بناتهم يالعام الماضي يستفت
ر أذلة كما حصل لهم فـي االعاقبة للتقوى وللمتقين، وإن شاء هللا تكون الدولة لإلسالم والمسلمين، ويرجع الكف

 القرون الماضية.
–صل في األندلس وما صـار فيهـا، لكـن كـل هـذا تمحـيص مـن هللا اقرأ الحروب الصليبية ونتائجها، واقرأ ما ح

قــوا بغيــر هللا، بــل تنــافس المســلمون إلرضــاء الكفــار علــى ألن المســلمين حــادوا عــن الجــادة، وتعلَّ  ؛-جــلَّ وعــال
 حساب إخوانهم.

ا جمـيال   ،هللا يلطـف بنـا، فمثل هؤَّلء َّل يحتاجون إلى قارعة؟ لكن نسأل هللا اللطف قبـل هـذا كلـه، مـا ويردنـا ردًّ
 أحد يتمنى أنه تأتيه قارعة، لكن هذه ُسنن إلهية َّل تتغير، وَّل تتبدل، وَّل تتحول، فعلينا أن ننتبه ألنفسنا.

 } ء  و  ائ ر ة  الس  م  د  ل ي ه  يظنون باهلل ظن السوء، لكن عليهم الدائرة، يعنـي لـو ُأديلـوا فـي هـذه المـرة  [6]سورة الفـتح:}ع 
ـا المنـافقين  لحكمٍة إلهية من أجل أن يرجـع المسـلمون إلـى ديـنهم، فالـدائرة علـى المشـركين والمشـركات، وأيض 

 والمنافقات.
{تبقى الدولة والقوة للمسلمين، والشرط  ك م  ر  وا َّللا   ي نص  ر   بهذا الشرط. [7]محمد: }إ ن  ت نص 

 ل عمران.آآية  "اآلية األولى في -رحمه هللا– ابن القيم "يقول
ر هذا " ل ي ـة {  "الظنف س   اه  ـق   ظ ـن  ال ج  ي ر  ال ح  فهـؤَّلء المنـافقون يظنـون بـاهلل غيـر  [154]آل عمـران:}ي ظ ن ون  ب الِل   غ 

 الحق.
ل ي ة {  اه   يعني: كظن الجاهلية، مثل ظن أهل الجاهلية. [154]آل عمران:}ظ ن  ال ج 

ر هذا الظن بأنه سب :اآلية األولى في ابن القيم "قال ـر بظـنهم ف س   حانه ال ينصر رسـوله، وأن أمـره سيضـمحل، وف س  
ـــر بإنكـــار الحكمـــة ـــر بو  ،أن مـــا أصـــابهم لـــم يكـــن بقـــدر هللا وحكمتـــه، فف س    عنـــدنا: قـــدر، وحكمـــة،" إنكـــار القـــدرف س  

وتعليــل، وَّلبــن القــيم كتــاب مــن أنفــع مــا ُكِتــب فــي هــذا البــاب اســمه )شــفاء العليــل فــي مســائل القضــاء والقــدر 
 والتعليل( هذا من أفضل ما ُكِتب في القضاء والقدر وما يتعلق بهم.  والحكمة
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ر هذا الظن بأنه سبحانه ال ينصر رسـوله، وأن أمـره سيضـمحل" شـيء  هيعنـي وينتهـي خـالص انتهـى مـا فيـ" ف س  
 مـاكفار عندهم قـواٍت مـا لنـا بهـا طاقـة، يعنـي معنـاه انتهينـا، إ ،من اإلسالم انتهى، مثل ما يقول بعض الناس

ونســعى إلرضــائهم بمــا ُيريــدون أو يقضــون علينــا، نقــول: َّل، َّل ُيمكــن؛ ألن النصــر  ،ُنجــاملهم وُنتــابعهم أن
{لإلسالم  اق ب ة  ل ل م ت ق ين  لُبعـد المسـافة التـي خلَّفوهـا وراء ظهـورهم  ؛نعم قد يطول التمحـيص [128]األعـراف: }و ال ع 

 من الدين، وقد يقصر. 
ر بظنهم أن ما " ر بإنكار الحكمةوف س   ر بو  ،أصابهم لم يكن بقدر هللا وحكمته، فف س   رحمـه –يقـول ". إنكـار القـدرف س  
ــر هــذا الظــن بأنــه ســبحانه ال ينصــر رســوله :-هللا ــل مــن " "ف س   وتشــبثوا بمــا حصــل يــوم ُأحــد؛ ألنــه حصــل أن ُقِت

 المسلمين من ُقتل، فظنوا أنه لن تقوم له قائمة، وَّل ألتباعه، وَّل لدينه.
ــر بظــنهم أن مــا أصــابهم لــم يكــن بقــدر هللا وحكمتــه ،وأن أمــره سيضــمحل" عفــو هكــذا مــن غيــر  إنمــا حصــل" وف س  

 حكمة، وَّل تقدير، وَّل تعليل، وَّل قدر.
وأن األمــر ُأُنــف، كمــا جــاء فــي الحــديث  ،وُيشــاركهم فــي هــذا ُغــالة القدريــة الــذين َّل يعترفــون بالتقــدير اإللهــي

 حديث ابن عمر.    في صحيح مسلم من ،الصحيح
ر بإنكار الحكمة" ولـه أن ُيعـذِ ب  ،هـو خـالق الخلـق -جـلَّ وعـال–كمن يقـول: هللا  "لم يكن بقدر هللا وحكمته، فف س  

ا له، وأن ُينعِ م من عصاه عمره كله، لكـن هـل الحكمـة تقتضـي هـذا؟ َّل أحـد يقـول: لـيس لـه  من أطاعه مخلص 
وهـو الحكـيم العلـيم، والـذي جعلهـم يقولـون مثـل هـذه المقـاَّلت عـدم  ذلك؛ ألنهم خلقه، لكـن َّل يفعلـه لحكمتـه،

ـــــا{إيمـــــانهم بأســـــمائه وصـــــفاته ومقتضـــــياته، هـــــذه األســـــماء والصـــــفات  ع وه  ب ه  ـــــاد  ـــــن ى ف  س  ـــــم اء  ال ح   }و لِل    األ س 
 َّل ُبد أن نعرف هذه األسماء، وهذه الصفات، ونعرف مقتضاها، ونعمل به. [180]األعراف:
نفع األمور التي تزيد في إيمان العبد ويقينـه وطمأنينتـه: العنايـة باألسـماء والصـفات، ومـا تقتضـيه ولذلك من أ

 بهذه األسماء.   -جلَّ وعال–هذه األسماء والصفات، ودعاؤه 
ر بإنكار الحكمة"  هكذا حصل من غير تقدير مفاجئة، العالم كله حصل صدفة عندهم. "إنكار القدر، و فف س  

النكير على مـن ُيطلـق هـذه الكلمـة علـى مـن التقيـا مـن غيـر ميعـاد، إذا قيـل: حضـرت فـي هـذا  دوبعضهم ُيشد ِ 
ر، هـذا بالنسـبة هلل  هشيء اسمه صدفة، ما فيـ هما في ،المكان فوجدت فالن ا صدفة، يقول: َّل –شـيء إَّل ُمقـدَّ

ر، لكن أنت خط   هما في -جلَّ وعال يصـير مـاذا ري أنك ستأتي، طت، أنت داري أنه سيأتي، وهو داشيء إَّل ُمقدَّ
 هذا؟ صدفة.

فيخلطون بين ما تعلق بالخالق الذي َّل تخفى عليه خافية، وَّل يحصل شيء بغير مراده وقدره، وبين المخلـوق 
   الذي يغيب عنه ما وراء الجدران.    

 ".وإنكار أن ي تم أمر رسوله، وأن ي ظهره على الدين كله ،وإنكار القدر"
 طالب:.......

ر.  َّل َّل، ر من وجود هذا الُمقدَّ  الحكمة شيء والقدر شيء، الحكمة من هذا المقدَّ
{  "وهـــذا هـــو ظـــن الســـوء الـــذي ظنـــه المنـــافقون والمشـــركون فـــي ســـورة )الفـــتح(" ء  ـــو  ـــن  الس  ـــالِل   ظ  ـــان  ين  ب  ]ســـورة }الظ 

 .[6الفتح:
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 } ء  ـو  ــوء(  بــالفتح قــراءة ُقــراء البصــرة، ومعهــم جمــعٌ  [6]ســورة الفــتح:}الس  مــن القــراء، وبعضــهم يقرأهــا بالضــم )السُّ
َّل إشــكال فيــه، متــواتر، ومــن حيــث المعنــى اللغــوي أولــى مــن  : إنــه بــالفتح مــن حيــث القــراءة ســبعولكــن قــالوا

ا سبعية.  وء( وإن كانت تلك أيض   )السُّ
ـ الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة )الفتح("  "مـا يليـق بـه سـبحانه وء؛ ألنـه ظـن غيـروإنما كان هذا ظن الس 

{الـذي أمـر ونهـى، وخلـق العبـاد لعبادتـه  -جلَّ وعال–هللا  ب ـد ون  نـس  إ ال  ل ي ع  ـن  و اإل  ـت  ال ج  ل ق  ـا خ  م   [56]الـذاريات: }و 
فرق بين أن ُيعـذِ ب المطيـع، وُيـنعِ م العاصـي، هـل هـذه حكمتـه؟  هخلقهم لهذه الحكمة، ثم بعد ذلك تقول: ما في

وء باهلل هذا ظن السَّ   .-جلَّ وعال-وء به، هذا ظن السَّ
وء؛ ألنه ظن غير ما يليق بـه سـبحانه""ولذا يقول:  وبحكمتـه،  -جـلَّ وعـال–َّل يليـق بـاهلل  وإنما كان هذا ظن الس 

هذا الوقت أو هذه المدة بعكـس الـذي فعـل خـالف  ةوعدله أن ُيعذِ ب من أطاعه عشرات السنين ولم يعصه طيل
 مته تأبى هذا.ذلك وُينعَّم، حك
ن هــذا تعبَّــد ســبعين ســنة، والثــاني عصــى أو فعــل الكبــائر والجــرائم طيلــة هــذه المــدة الســبعين إقـد يقــول قائــل: 

{: -جلَّ وعال–سنة، هذا العاصي تاب وحُسنت توبته، في قوله  ـن ات  س  م  ح  ـي  ئ ات ه  ل  َّللا   س  ل ئ ك  ي ب د    [70]الفرقـان: }ف أ و 
احدة؟ بمعنى أن حسنات المطيـع مضـاعفة الحسـنة بعشـرة أمثالهـا، وسـيئات العاصـي التـي هل منزلة اَّلثنين و 

انقلبـت حسـنات غيــر ُمضـاعفة، هــل نقـول: إن الحكمــة اإللهيـة تقتضـي هــذا؟ البـدل لــه ُحكـم الُمبــدل عنـد أهــل 
أهــل  العلــم، والحســنات المبدلــة ُحكمهــا حكــم أصــلها التــي هــي الســيئات فــال تتضــا ف، هــذا قــول معــروف عنــد

 العلم.
ما يمنع من مضاعفاتها إلـى عشـر حسـنات وتصـير منزلتهمـا  هيرى أنه ما في -رحمة هللا عليه–شيخ اإلسالم 

 واحدة؛ ألن فضل هللا واسع.
ـنَّة، إذا نظرنـا علـى  نحن ما ندخل في هذا، لكن المسألة على ضوء القواعد العلمية، وما جـاء فـي الكتـاب والسُّ

 الحكمة اإللهية....
 :.........طالب

على كل حال هذا محل الخالف في هذه المسألة، فمقتضـى أن العـدد واحـد أن الدرجـة واحـدة، هـم مـا ينظـرون 
فــي دقــائق األمــور، ينظــرون فــي اإلجمــال هــذا ســبعين ســنة حســنات ُمضــاعفة، وهــذا ســيئات غيــر ُمضــاعفة، 

  َّل؟أم السيئات َّل ُتضا ف، صح 
ي القواعد على ظواهرها يقول: الحسنة هذه ُمبدلة من سيئة، والبدل لـه انقلبت حسنات هذه السيئات الذي ُيجر 

للفرق بين عملهما في الدنيا، والتدقيق في  اُمناسب   اوواضح   اُحكم الُمبدل، وهذه َّل ُتضا ف، فيبقى الفرق كبير  
  كما ترون. يتولى السرائر، والمسألة -جلَّ وعال–، وهللا اعلميًّ  امثل هذه األمور هي التي ُتعرض عرض  

 طالب:........
ـنن عـن الحسـن بـن أحمـد وغيـره:  حبة َّل يعـدلها شـيء، حتـى جـاء فـي الحـديث فـي السُّ كل شيء له أثره، الصُّ

ام ل  أن » ين   في ل ل ع  س  م  ر  خ  ر  الز م ان  أ ج  ـن ك م  »قالوا: منا أو منهم يا رسول هللا؟ قال:  «آخ  هل ُيظن بهذا العامل  «م 
حبة َّل يعدله شيء، وتكون الموازنة بغير ذلك.        ؟أنه يفوق أقل الصحابة شأن افي آخر الزمان   أجر الصُّ
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ـوء؛ ألنــه ظــن غيـر مــا يليـق بــه سـبحانه ومــا يليــق بحكمتـه وحمــده ووعـده الصــادق، فمــن  ،"وإنمـا كــان هـذا ظــن الس 
فـي كثيـر مـن بلـدان المسـلمين  ي ـديل الباطـل علـى الحـق""طبِ ـق علـى مـا تـرى  "ظن أنه ي ـديل الباطـل علـى الحـق

 التي تعرضت لهذه الحروب حصل فيها نوع إدالة للباطل على الحق، لكن ما السبب؟ 
 طالب:........
ا. اَّلبتعاد عن  دين هللا، لكن هل هي إدالة مستقرة دائمة؟ أبد 

قرة دائمـة، لكـن المنـافق الـذي َّل يـؤمن بموعـود هللا، مثـل هـذا قـد يجـزم بأنهـا إدالـة مسـت "يضمحل معها الحق"
َّل ُيمكـن أن يقـول  -عليـه الصـالة والسـالم–الذي عنـده إيمـان، وعنـده معرفـة بمـا جـاء عـن هللا، وعـن رسـوله 

 هذا.
 طالب:........

 يغلب وغلب، لكن ليس بأمٍر دائم مستقر.
عاة سـمعنا مـنهم أنـه يقـول: حتـى لـو قُ  "يضمحل معهـا الحـق أو أنكـر أن يكـون مـا جـرى بقضـائه" تـل بعـض الـدُّ

 الداعية فهو منتصر، وفي كالم الشيخ أمين الشنقيطي في )أضواء البيان( نوع إشارة إلى مثل هذا.       
ره لحكمــة  بالغــة  يســتحق يضــمحل معهــا الحــق، أو أنكــر أن يكــون مــا جــرى بقضــائه وقــدره، أو أنكــر أن يكــون قــد  "

 ، أراد كذا وليس وراء ذلك حكمة. يعني بدون حكمة هللا "بل زعم أن ذلك لمشيئة  مجردة ،عليها الحمد
{فذلك ظن الذين كفروا " وا م ن  الن ار  ف ر  ين  ك  ي ل  ل ل ذ  ـ [27]ص: }ف و  وء فيمـا يخـتص وأكثر النـاس يظنـون بـاهلل ظـن الس 

ويتصــورون مثــل هــذا  العقــول تشــتغل، يعنــي لمــا تكــون المصــيبة بهــم أو بقريــٍب مــنهم لمــا تصــير بغيــرهم "بهــم
ن لما تصير بقريب به أو بقريٍب منه ينسى هذا كلـه، ويغطـى علـى عقلـه ويتصـرف تصـرفاٍت، شـايب الكالم، لك

مـا  -عليـه السـالم–من شيبان المسلمين ُأصيب بمرٍض ما أراه يعني أكثر من غيره، لكنه جزع قلت له: أيـوب 
هللا يعفـو عنـا  كبيـر ا،، وهللا مـا أرى بـه شـيئ ا ي بـي مـا تـدري عنـه أنـتمـاذا بـه؟ لكـن الـذحصل لـه؟  ماسمعت 

 وعنه توفي.
 مات. ،قد ُيعذر بجهل ذاك؛ ألنه جاهل، هللا يتوَّله ،ي إيمانه ما هو بقوي مثل هذه المواقف يعني الذ

 طالب:........
 من الذي يقول؟
 طالب:........

 أنتظر قليال  لما نكمل الباب. 
ـوء، وفـرق بـين أن " ه بغيرهموأكثر الناس يظنون باهلل ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعل" يظنون به ظـن السَّ

 منشأ الظن إذا كان يختص بهم، ومنشأ الظن إذا كان يختص بغيرهم.
تجـدهم زمـالء، وشـهاداتهم واحـدة، ومـؤهالتهم واحـدة،  ،فيما يخص نفسـه هاآلن الذي َّل ُيسلِ م بقضاء هللا وقدر 

ذاك بالخامســة، علــى حســب المراتــب، تجــد األقــل وهــذا تيســر لــه وظيفــة بالمرتبــة الثامنــة، وهــذا بالسادســة، و 
م هـذا عليـك أو بخسـك حقـك  ،يتذمر هـذا يلقـى فوأنه مظلوم، طيب َمن الذي ظلمك؟ إن كان بسـبب مخلـوق قـدَّ

ر هو هللا  َّل يتجه إليه لوم، هـذا الـذي كتبـه هللا لـك علـى يـِد هـذا الشـخص وهـو  -جلَّ وعال–جزاءه، لكن الُمقدِ 
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ر لـك هـذا َّل  -جـلَّ وعـال–تتظلم لولي األمر أن هذا فعل، لكـن قلبـك بالنسـبة هلل  آثٌم في ذلك، ولك أن الـذي قـدَّ
 .        -جلَّ وعال -يعتريه أدنى ظن باهلل

َّل ُبــد أن نتصــور هــذه األمــور؛  "وال يســلم مــن ذلــك إال مــن عــرف هللا وأســماءه وصــفاته، وموجــب حكمتــه وحمــده"
 لنسلم مما ُذِكر. 

تــب إلــى هللا وليســتغفره مــن ظنــه بربــه ظــن الســوء، ولــو فتشــت مــن فتشــت لناصــح لنفســه بهــذا، ولين اللبيــب افليعــت"
على القـدر، لمـاذا  ااإلنسان قد َّل ُيصرِ ح بما في نفسه، لكن لو فتشت وجدت تعنت   "لرأيت عنده تعنًتا على القدر

م هذا؟ ولماذا أتأخر أنا؟   ُيعطى هذا؟ ولماذا ما ُأعطى أنا؟ لماذا ُيقدَّ
م عليـه، لمـاذا؟ ألن تقـديري أكثـر مـن  "ومالمًة له، وأنـه كـان ينبغـي أن يكـون كـذا وكـذا" ينبغـي أن أكـون أنـا ُأقـدَّ

 تقديره، نسبتي أكثر من نسبته. 
َّل ُبـد أن ُتفـتش نفسـك، هـل عنـدك شـيء  "وم سـتكثر، وفـتش نفسـك فمسـتقل   ،وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا"

 من هذا؟ 
 يقول: هل أنت سالم؟"

 فــــــــإن تــــــــنج منهــــــــا تــــــــنج مــــــــن ذي عظيمــــــــة  
 

 وإال فـــــــــــــــــــــــــــــإني ال إخالــــــــــــــــــــــــــــــك ناجيــــــــــــــــــــــــــــــا 
 

وإال فـإني ال "إن نجوت مما ُذِكر في هذا الباب، ومما سيأتي في باب القدر، تقول: إنـك تنجـو مـن ذي عظيمـٍة 
 يعني َّل أظنك ناجي ا. "إخالك
 فيه مسائل:يقول: "

 قد تقدم." األولى: تفسير آية آل عمران
 كذلك." تفسير آية الفتح الثانية:"
في كالمه، وكالمه أطـول مـن هـذا فـي  -رحمه هللا–ذكرها ابن القيم " حصرنالثالثة: اإلخبار بأن ذلك أنواع  ال ت"

 طة من غزوة ُأحد.)زاد المعاد( في الحكم والفوائد المستنبَ 
 .الرابعة: أنه ال يسلم من ذلك إال من عرف األسماء والصفات وعرف نفسه""

 أعلم. وهللا
 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد.
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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 .نعم

ــا محمــد  وعلــى آلــه وصــحبه  بســم هللا الــرحمن الــرحيم، الحمــد هلل رب العــالمين، وصــلى هللا وســلم وبــارك علــى نبين
 أجمعين.

 اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
: -همــارضــي هللا عن– وقــال ابــن عمــر: : "بــاب مــا جــاء فــي منكــري القــدر-رحمــه هللا تعــالى– قــال اإلمــام المجــدد

ا، ثــم أنفقــه فـي ســبيل هللا مــا قبلــه هللا منــه حتــى يــؤمن ذهًبــ حــد  أ   مــلءوالـذي نفــس ابــن عمــر بيــده، لــو كـان ألحــدهم 
ــان»: -صــلي هللا عليــه وســلم-ثــم اســتدل بقــول النبــي ، بالقــدر يم  م   اإل  ــو  ــل ه  و ال ي  ر س  ــه  و  ت ب  ك  ــه  و  م الئ ك ت  ــالِل   و  م ن  ب  أ ن  ت ــؤ 
ر   م نت  و   ،اآلخ  ر  ه   ؤ  ش  ي ر ه  و  ر  خ   رواه مسلم. «ب ال ق د 

بــادة بــن الصــامت أنــه قــال البنــه: يــا بنــي إنــك لــن تجــد طعــم اإليمــان حتــى تعلــم أن مــا أصــابك لــم يكــن وعــن ع  
ل ـق  َّللا   »يقـول:  -صـلي هللا عليـه وسـلم-ليخطئك، ومـا أخطـأك لـم يكـن ليصـيبك، سـمعت رسـول هللا  ـا خ  ل  م  إ ن  أ و 

ت ب  ال ق   ـاع ة  ف  ل م  ف ق ال  ل ه : اك  ت ى ت ق ـوم  الس  ء  ح  ي  ير  ك ل   ش  ق اد  ت ب  م  : اك  ؟ ق ال  ت ب  م اذ ا أ ك  : ر ب   و  ت   «ق ال  ـم ع  ـي س  ي ـا ب ن ـي  إ ن  
ول  َّللا    ل م  -ر س  س  ل ي ه  و  ل ى َّللا   ع  :  -ص  ل ي س  »ي ق ول  ي ر  ه ذ ا ف  ل ى غ  ن  ي م ن  م ات  ع   .«م 
ل ق  هللا  »ألحمد:  وفي رواية   ل  م ا خ  ل م ،  تعالى إن أو  ـائ ن  إل ـى ثـم الق  ـا ه ـو  ك  ـاع ة  ب م  ـر ى ف ـي ت ل ـك  الس  ت ـب  ف ج  ق ـال  ل ـه : اك 
م  الق ي ام ة    .«ي و 
ــد  »: -صــلي هللا عليــه وســلم-البــن وهــب قــال رســول هللا  وفــي روايــة   م ن  ب ال ق  ــم  ي ــؤ  ــن  ل  ق ــه  َّللا   ف م  ر  ــر  ه ، أ ح  ش  ي ــر ه  و  ر  خ 

 .«ب الن ار  
ـ)و (المسند)وفي  مـن القـدر، فحـدثني  ، فقلـت: فـي نفسـي شـيء  بـي بـن كعـب  عـن ابـن الـديلمي قـال: أتيـت أ   (ننالس 

أن مـا ا مـا قبلـه هللا منـك حتـى تـؤمن بالقـدر، وتعلـم ذهًبـ حـد  لعل هللا يذهبه من قلبي، فقال: لو أنفقـت مثـل أ   بشيء  
أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهـل النـار، قـال: فأتيـت 

صــلي هللا عليــه -، وحذيفــة بــن اليمــان، وزيــد بــن ثابــت، فكلهــم حــدثني بمثــل ذلــك عــن النبــي عبــد هللا بــن مســعود  
 (.صحيحه) صحيح رواه الحاكم في حديث   .-وسلم

 فيه مسائل:
 ى: بيان فرض اإليمان بالقدر.األول

 الثانية: بيان كيفية اإليمان به.
 الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به.

 ا ال يجد طعم اإليمان حتى يؤمن به.الرابعة. اإلخبار بأن أحدً 
 الخامسة: ذكر أول ما خلق هللا.

 السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة.
 ممن لم يؤمن به. -صلي هللا عليه وسلم- السابعة: براءته

 الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء.



 977 

 -صــلي هللا عليــه وســلم-التاســعة: أن العلمــاء أجــابوه بمــا يزيــل الشــبهة، وذلــك أنهــم نســبوا الكــالم إلــى رســول هللا 
 ".فقط

 .نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله
اإليمــان بالقــدر ركــٌن مــن أركــان اإليمــان، جــاء فــي  "بــاب مــا جــاء فــي م نكــري القــدر" :-رحمــه هللا تعــالى– قــال

 لما سأله عن اإليمان، قال: -عليه الصالة والسالم–الحديث في )الصحيحين( وغيرهما في سؤال جبريل للنبي 
م ن  ب ــالِل   » ــر  أ ن  ت ــؤ  م  اآلخ  ــل ه  و ال ي ــو  ر س  ت ب ــه  و  ك  م الئ ك ت ــه  و  ــر  ه   ،و  ش  ي ــر ه  و  ر  خ  ــد  م ن  ب ال ق  ت ــؤ   ،فهــو ركــٌن مــن أركــان اإليمــان« و 

وهـو علـى هـذا  ،الذي َّل يؤمن به كما سيأتي في األحاديث واآلثار الالحقة، فهو مخلٌّ بركٍن من أركـان اإليمـان
 كافٌر باهلل.

ـا فـي اإليمـان بالقـدر طرفـان ووسـط، بـيَّن ذلـك شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة فـي  اإليمان بالقـدر أو الطوائـف عموم 
نَّة وبين الفرق الُمنتسبة إلى القبلة، فقال: وهو وسٌط في بـاب القـدر بـين  )الواسطية( حينما قارن بين أهل السُّ

ء طائفـٌة ضـالة فــيهم حـديٌث لكـن فيــه وأن األمـر ُأُنــف، وهـؤَّل ،القدريـة والجبريـة، فالطرفـان قدريــة ينفـون القـدر
ـة  أنهم »ضعف  ه  األ م  ـوس  ه ـذ  إلـى العلـم: كالمعتزلـة  ن ومـع األسـف أنـه ينتسـب إليـه طوائـف ممـن ينتسـبو ،«م ج 

مـا أم هللا يعلـم  -جـلَّ وعـال–ُغالة المعتزلة، والعلماء من السلف يقولون: ناظروهم بالعلم، فإن أثبتـوه بعلـم هللا 
 نسأل هللا العافية. ،قامت عليهم الُحجة، وإذا نفوه كفروا /لك: يعلم، ُخِصموايعلم؟ إذا قال 

 وهم الجبرية. ،األمر ليس بالسهل، ُيقابلهم ُغالة اإلثبات
الطائفــة األولــى القدريــة ُيبــالغون ويغلــون فــي إثبــات المشــيئة للعبــد والقــدرة، وينســبون الفعــل إليــه؛ ولــذا ســمُّوا 

ا؛ ألنهم أثبتوا خال ا مع هللا مجوس  سـبحانه –العبد له مشيئة مستقلة عن مشـيئة هللا تعـالى، وهللا  -جلَّ وعال–ق 
ا مع هللا  -وتعالى -جـلَّ وعـال–َّل عالقة له بفعل العبد؛ ألن مشيئة العبد مستقلة يفعل ويشاء، فهم أثبتوا خالق 

وإرادتــه  -جــلَّ وعــال–يئة هللا وأن العبــد يخلــق فعلــه، هــم بهــذا الغلــو فــي إثبــات القــدرة إلــى العبــد، ونفــي مشــ ،
في صريح كتابـه  -جلَّ وعال–، وأن العبد يخلق فعله، وهللا االمتعلقة بأفعال العباد أثبتوا حقيقة أن مع هللا خالق  

{يقول:  م ل ون  م ا ت ع  ل ق ك م  و  َّللا   خ   فاهلل خالٌق للعبد، وخالٌق لفعله. [96]الصافات: }و 
ا الكالم على شيوخ المعتزلة مثل: الزمخشري، هل نجد في تفسيره مثل هـذا الكـالم؟ يعني إذا أردنا أن ُنطبق هذ

ُيقـال: إنـه اسـتخرج اعتزاليـات الزمخشـري قيـق فـي عبارتـه وفـي مغازيـه؛ ولـذا نجد لكن بأساليب ملتوية؛ ألنه د
نَّة في هذا الباب كبعض األشعرية. ،بالمناقيش  وبعض أرائه مشت على من ينتسب إلى السُّ

مقابل لهؤَّلء الجبرية: الذين يرون أن العبد َّل مشيئة له، وَّل قدرة، وأن حركته كحركة ورق الشجر في مهـب ال
 الريح.

–هؤَّلء الجبرية الذين يقولون: إن العبد مجبور على ما يفعل هو من باب الغلو فـي إثبـات القـدر بالنسـبة هلل 
ظالم ا لمن ُيعذبه وهو مجبـوٌر علـى  -جلَّ وعال–ن هللا وهم بسلبهم قدرة العبد، ومشيئة العبد يجعلو -جلَّ وعال
 فعله.

هذا العبد الذي فعل هذه المعصية مجبور عليها عندهم، وحينئٍذ إذا فعلها وهو مجبوٌر عليها، الُمكره لـه حكـم؟ 
 ما ُيعذَّب. ،الُمكره ما له حكم [106]النحل: }إ ال  م ن  أ ك ر ه {
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يقـول بـالجبر، وهـو  ،الرازي يقـول بـالجبر فـي تفسـيره ،من األذكياء ،من النوابغ الذين قالوا هذا الكالم وتجد أن
مــا يحتــاج إلــى أن يــذهب ألحــد، إذا أذَّن  ،يحــس مــن نفســه، ويجــد أن اَّلختيــار موجــود فــي البشــر مــن نفســه

 لكن الــذكاء إذا لــمر...المــؤذن هــل يســتطيع أن يقــول: عجــزت أن أقــوم للصــالة؟ بــل يجــد مــن نفســه أنــه ُمختــا
 كاء صار وباَّل  على صاحبه.ز ُيقارنه 

ــنَّة والجماعــة، وأن هللا  جــلَّ –بــين الغلــو فــي نفــي القــدر مــن القدريــة وبــين إثباتــه مــن الجبريــة مــذهب أهــل السُّ
رها عليهم. -وعال  خلق الخلق، وكتب المقادير قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، فقدَّ

العمل؟ يعني هل نعمل لشيٍء ُمستقبل مـا ُكِتـب  رة فِلمَ كتوبة وُمقدَّ استشكل بعض الصحابة أنه مادامت األمور م
ر وُمنتهٍ  أو نعمل من ر ومكتوبأجل شيٍء مكتوب وُمقدَّ ر   ،؟ هو ُمقدَّ ، والنتيجـة اومكتوب ـ اما الفائـدة إذا كـان ُمقـدَّ
ا ل ق  ل ه  »العمل؟ قال:  فِلمَ  ،معروفة سابق  ر  ل م ا خ  ل وا ف ك ل  م ي س  م   .«اع 

ل فيه مزلة قدم، وهـو سـر هللا فـي خلقـه، فطالـب العلـم يفهـم مـا جـاء فـي وباب القدر من أعقد األبواب، والتوغُّ 
ـنَّة  ،النصوص ـع فيـه قواعـد لهـذا البـاب، وفيـه منـاظرات بـين السُّ ل موسَّ وَّل يستغرق ويتوغل، هناك كتـاب ُمطـوَّ

ن اَّلكتفـاء بمـا ورد فـي النصـوص مـع طمأنينـة القلـب والقدرية َّلبن القيم اسمه )شفاء العليل( كتاب ُمفيد، لكـ
 لما جاء في هذا الباب على ما سيأتي أن المرء َّل يذوق طعم اإليمان حتى يؤمن بالقدر.

 طالب:........
 َّل، في الصفات.

 طالب:........
مـع ذلـك  حد، لكن كـأن الموضـوع الـذي جـرى فيـه الكـالم فـي موضـوع الصـفات، لكـنوهللا رحمة هللا واسعة َّل تُ 

 نسأل هللا الثبات. ،رحمة هللا واسعة، وَّل ُيدرى تفصيال  ما الذي حصل، األمر خطير
لما جاء أبو العـالء الهمـذاني، فقـال لـه وهـو ُينـاظره  ،هؤَّلء القوم أبو المعالي الجويني إمام من أئمة الشافعية

وأن القلـوب تنظـر  ،ا حينمـا نـدعو هللافي إثبات صفة العلو قال له: ماذا نفعل في الفطرة التي نجـدها فـي قلوبنـ
ا، وهذا موجود حتى فـي البهـائم؟ صـرخ أبـو المعـالي وضـرب رأسـه بيديـه وقـال:  ،إلى جهة العلو واألبصار أيض 

 رني الهمذاني.رني الهمذاني، حيَّ حيَّ 
ا، فاإلنسان الذي هداه هللا إلى الصراط المسـتقيم والطريـق الوسـط، طريـ في نظائر لذلك كثيرة ق هـذه األمـة، جدًّ

نَّة يحمد هللا على ذلك.  وسبيل أئمتها وأهل السُّ
بشبهٍة منها تقوده إلى  ىقد يبتل اوالنصيحة أَّل ُيغرق طالب العلم في النظر في ُكتب المخالفين؛ ألن فيها ُشبه  

 الضالل.
 العلم.وما ُيعين على فهمهما ما يكفي طالب  -عليه الصالة والسالم–وفي كتاب هللا وُسنَّة نبيه 

 القدر له أربع مراتب: 
 العلم، والكتابة، والمشيئة، والخلق والتقدير.

ل جاء به مختصر ا في الكتاب.  في حديث ابن عمر في صحيح مسلم وهو مطوَّ
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جـلَّ –فيـه إثبـات اليـد هلل  -جـلَّ وعـال-وهـو هللا" : والذي نفس ابن عمـر بيـده-رضي هللا عنهما– وقال ابن عمر"
 لشراح الذين يفرون من إثبات صفة اليد، يقولون: "روحي في تصرفه" وهذا باطل.  كثيٌر من ا -وعال

ب ـل  " حتـى يـؤمن بالقـدر ؛ا، ثم أنفقـه فـي سـبيل هللا مـا قبلـه هللا منـهذهبً  حد  أ   مثللو كان ألحدهم " م  أ ن  ت ق  ه  ـن ع  ـا م  م  }و 
وا{ ف ر  م  إ ال  أ ن ه م  ك  ق ات ه  م  ن ف  ن ه   فالذي َّل يؤمن بالقدر كافر؛ ألنه ما آمن بركن من أركان اإليمان. [54]التوبة: م 

هذا الكالم َّلبن عمر ُمختصر، وتمامه في )صحيح مسلم( في قصة في كتاب اإليمان من )صـحيح مسـلم( فـي 
 أوله.
َثنقال: " َثَنا َوِكيٌع، َعْن َكْهَمـٍس، َعـقال: َأُبو َخْيَثَمَة ُزَهْيُر ْبُن َحْرٍب،  اَحدَّ ْن َعْبـِد هللِا ْبـِن ُبَرْيـَدَة، َعـْن َيْحَيـى ْبـِن َحدَّ

َثَنا ُعَبْيــُد هللِا ْبــُن ُمَعــاٍذ اْلَعْنَبــِريُّ  َثَنا َأِبــي، قــال:  -َوَهــَذا َحِديُثــهُ -َيْعَمــَر، ح وَحــدَّ َثَنا َكْهَمــٌس، َعــِن اْبــِن قــال: َحــدَّ َحــدَّ
 ".َل َمْن َقاَل ِفي اْلَقَدِر ِباْلَبْصَرِة َمْعَبٌد اْلُجَهِنيُّ ُبَرْيَدَة، َعْن َيْحَيى ْبِن َيْعَمَر، َقاَل: َكاَن َأوَّ 

لَ " ر  َمْعَبدٌ ويكون اسمها " اُمقدم   ا" صارت خبر  َأوَّ ، وإن جعلت األول هو المبتدأ واألخير هو الخبر َّل امرفوع   ا" مؤخَّ
 بأس.

َل َمْن َقاَل ِفي اْلَقَدِر ِباْلَبْصَرِة َمْعَبٌد اْلجُ " ْيِن  ،َهِنيُّ َكاَن َأوَّ ْحَمِن اْلِحْمَيـِريُّ َحـاجَّ َأْو -َفاْنَطَلْقُت َأَنا َوُحَمْيـُد ْبـُن َعْبـِد الـرَّ
ا َمْن َأْصَحاِب َرُسوِل هللِا  -ُمْعَتِمَرْينِ  ـا َيُقـوُل َهـُؤََّلِء ِفـي  -َصلَّى هللُا َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ -َفُقْلَنا: َلْو َلِقيَنا َأَحد  َفَسـَأْلَناُه َعمَّ

َنا َعـْن َيِميِنـِه، َواآْلَخـُر َدِر، َفُوفِ َق َلَنا َعْبُد هللِا ْبُن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َداِخال  اْلَمْسِجَد، َفاْكَتَنْفُتُه َأَنا َوَصـاِحِبي َأَحـدُ اْلقَ 
، َفُقْلــتُ  حْ  :َعــْن ِشــَماِلِه، َفَظَنْنــُت َأنَّ َصــاِحِبي َســَيِكُل اْلَكــاَلَم ِإَلــيَّ ــُه َقــْد َظَهــَر ِقَبَلَنــا َنــاٌس َيْقــَرُءوَن َأَبــا َعْبــِد الــرَّ َمِن ِإنَّ

ُروَن اْلِعْلمَ   ".اْلُقْرآَن، َوَيَتَقفَّ
 يتقفرون: يتتبعون العلم في القريب والبعيد، حتى في البراري والقفار هم حريصون على العلم ويقرؤون القرآن.   

 "  َقَدَر، َوَأنَّ اأْلَْمَر ُأُنفٌ َوَذَكَر ِمْن َشْأِنِهْم، َوَأنَُّهْم َيْزُعُموَن َأْن ََّل "
 إنما يعلمه إذا وقع، نسال هللا العافية. -جلَّ وعال–شيء في علم هللا  هيعني مستأنف ما في

 هللِا ْبـُن ُعَمـَر َلـْو َأنَّ َعْبـدُ َقاَل: َفِإَذا َلِقيَت ُأوَلِئَك َفَأْخِبْرُهْم َأنِ ي َبِريٌء ِمـْنُهْم، َوَأنَُّهـْم ُبـَرآُء ِمنِ ـي، َوالَّـِذي َيْحِلـُف ِبـِه " 
َثِني َأِبـي ُعَمـُر ْبـُن اْلَخطَّـاِب  ،أِلََحِدِهْم ِمْثَل ُأُحٍد َذَهب ا، َفَأْنَفَقُه َما َقِبَل هللُا ِمْنُه َحتَّى ُيْؤِمَن ِباْلَقَدرِ  " إلـى ُثـمَّ َقـاَل: َحـدَّ

م واإليمـان واإلحسـان، ومنهـا مـا عـن اإلسـال -عليـه الصـالة والسـالم–آخره فأتى بحـديث جبريـل وسـؤال النبـي 
 وبيان أن اإليمان بالقدر ركٌن من أركانه. ،يتعلق باإليمان

وعرفنا هذا أن المسـلم " حتى يؤمن بالقدر ؛ا، ثم أنفقه في سبيل هللا ما قبله هللا منهذهبً  حد  أ   مثللو كان ألحدهم "
ل، مهمـا أخلـص وأحسـن قصـده وهـو َّل يـؤمن ُتقبل نفقته بشروطها، والذي َّل ُتقبـل نفقتـه هـو الكـافر مهمـا بـذ

 باهلل فإن نفقته مردودة.
الـذي جـاء فـي حـديث أبيـه " -صـلي هللا عليـه وسـلم -ثـم اسـتدل بقـول النبـي ،حتى يؤمن بالقـدر ؛ما قبله هللا منه"

 . -عليه الصالة والسالم -في قصة أسئلة جبريل للنبي
ــر  اإل  »: -صــلي هللا عليــه وســلم-ثــم اســتدل بقــول النبــي " م  اآلخ  ــو  ــل ه  و ال ي  ر س  ــه  و  ت ب  ك  ــه  و  م الئ ك ت  ــالِل   و  م ن  ب  ــان  أ ن  ت ــؤ   ،يم 

ر  ه   ش  ي ر ه  و  ر  خ  م ن  ب ال ق د  ت ؤ   هذا أول حديث في صحيح مسلم بعد المقدمة." رواه مسلم «و 
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د طعـم اإليمـان حتـى تعلـم أن مـا بادة بن الصامت أنه قال البنه: يا بني إنك لن تجوعن ع  : "-رحمه هللا–ثم قال 
ر من هللا كائٌن َّل محالة. " أصابك لم يكن ليخطئك  تعلم أنه ُمقدَّ

 ".وما أخطأك لم يكن ليصيبك ،أن ما أصابك لم يكن ليخطئك"
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:.......

، لكـن َّل تسـتطيع أن تقـول: مسألة العموم السلف خمسمائة عالم من السلف قد كفَّروا من يقـول بخلـق القـرآن
 الزمخشري كافر باألفراد. 

بــادة بــن الصــامت أنــه قــال البنــه: يــا بنــي إنــك لــن تجــد طعــم اإليمــان حتــى تعلــم أن مــا أصــابك لــم يكــن وعــن ع  "
ُعبادة بن الصامت وهو مريض على فرا  الموت، قال له ابنه: أوصـني، قـال: أجلسـوني، فأجلسـوه، " ليخطئـك
الـدين رأس المـال وإَّل فالحيـاة، " ن تجد طعم اإليمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئكيا بني إنك ل"قال: 

إذا ما عرفت هذه القاعدة وطبقتها على نفسك الحياة مضت عنك، الحياة ما تتلذذ بها إذا كان كل مـا أصـابك، 
 تقول: لو أني فعلت كذا، لو أني سويت، الحياة جحيم تصير ما لها طعم.  

ل ــم  »يقــول:  -صــلي هللا عليــه وســلم-ســول هللا ســمعت ر " ل ــق  َّللا   ال ق  ــا خ  ل  م  ت ــب   ،إ ن  أ و  ــال  ل ــه : اك  ــاذ ا ف  ف ق  م  : ر ب   و  ــال  ق 
اع ة   ت ى ت ق وم  الس  ء  ح  ي  ير  ك ل   ش  ق اد  ت ب  م  : اك  ؟ ق ال  ت ب  ل  »األولية هنا " «أ ك  ل ق  َّللا   ال ق  ل  م ا خ  ت ـب  إ ن  أ و   «م ، ف ق ال  ل ـه : اك 

 هي ُمقيدة باألمر بالكتابة أو مطلقة؟ 
 طالب:........

هذا احتمال، لكن إذا قلنا: إنها مقيدة بالكتابة انتفى اإلشكال أول ما خلقه هللا قال له: اكُتب، بغض النظر عمَّا 
 : -رحمه هللا–ت؛ ولذا يقول ابن القيم قبله، وإذا قلنا: إنه أول ما خلق هللا في مخلوقاته القلم ورد عليه إشكاَّل

ـــــــــــذي ـــــــــــم ال ـــــــــــون فـــــــــــي القل ـــــــــــاس مختلف  والن
 

ــــــــــــــــديان  ــــــــــــــــه مــــــــــــــــن ال ــــــــــــــــب القضــــــــــــــــاء ب  ك ت
 

ــــــــل العــــــــرش أو هــــــــو بعــــــــده  هــــــــل كــــــــان قب
 

 قــــــــــــــوالن عنــــــــــــــد أبــــــــــــــي العــــــــــــــال الهمــــــــــــــذاني 
 

ــــــــــــــــــل ألنــــــــــــــــــه  والحــــــــــــــــــق أن العــــــــــــــــــرش قب
 

 قبــــــــــــــــــــــل الكتابــــــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــــان ذا أركــــــــــــــــــــــان 
 

؟ف  » ت ــب  ــاذ ا أ ك  م  : ر ب   و  ــال  راض؟ امتثــال لكــن يستفصــل مــاذا يكتــب؟ يعنــي مــن تمــام اَّلمتثــال أن هــل هــذا اعتــ« ق 
ــه، ومــن هيبتــه أنــه َّل  ــا ل ــا ألبيــه مطيع  ــا ُمعظم  تستفصــل؛ ليتســنى لــك أن تمتثــل مــا ُأِمــرت بــه، لــو أن شخص 
يستفصل، فقال له األب: اذهب إلى فالن وأوصاه بأشياء ما فهمهـا أو مـا سـمع اسـم فـالن وراح مـا فهـم مـاذا 

هل يستطيع أن يمتثل أمر والـده؟ مـا يسـتطيع أن  ،من شدة تعظيمه لوالده، لكن هل ينفع هذا؟ ما ينفعقيل له 
 يمتثل؛ ألنه ما يدري ماذا يقول، وإن كان الباعث على ذلك شدة الهيبة لوالده.

ـاذ ا أ ك  »وَّل يتم اَّلمتثال إَّل به، ما هـو بـاعتراض  ،فاَّلستفصال في مثل هذا أمٌر َّل ُبد منه م  ؟و  مثـل مـا أنـا « ت ـب 
 بقارع، قال له: اقرأ.
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{تعي خطابه وُتجيبـه  -جلَّ وعال–القلم كما هو معلوم جماد، لكن الجمادات إذا خاطبها هللا  ين  ـائ ع   }ق ال ت ـا أ ت ي ن ـا ط 
على خالٍف فيما يقوله بعضهم هل هو بلسان الحال أو بلسـان المقـال؟ األصـل لسـان المقـال، ثـم  [11]فصلت:
، كـل في تفصيالت في كيفية هذا النطق هـل هـو بلسـان وشـفتين ومـا أدري أيـش؟ كـل هـذا مـا لـه داعٍ يدخلون 

 هذا َّل داعي له.
ـاع ة  » ت ى ت ق وم  الس  ء  ح  ي  ير  ك ل   ش  ق اد  ت ب  م  : اك  ؟ ق ال  ت ب  م اذ ا أ ك  : ر ب   و  هذه هي الكتابة العامة، هناك كتابـات  «ف ق ال 

 ن أمه ُيرسل إليه الملك ويؤمر بكتب أربع كما هو معلوم. خاصة، فالجنين في بط
ـاع ة  » ت ـى ت ق ـوم  الس  ء  ح  ي  ير  ك ل   ش  ق اد  ت ب  م  : اك  بعـد قيـام السـاعة مـن األمـور واألهـوال، هـل هـي  ومـاذا عمـا «ق ال 

 غير مكتوبة؟أم مكتوبة 
 طالب:.......

ا»مكتوبة من ضمن هذا؟  ت ى ت ق وم  الس  : ح   يعني هل ُكِتبت بأمٍر آخر؟ هللا أعلم. «ع ة  ق ال 
 طالب:.......

ا، لكن من الكتابة التي عندنا في الحديث أن لها غاية؛ حتى تقوم الساعة.     ما هو نفٌي للكتابة مطلق 
 يقول ُعبادة." ي ا ب ن ي  "

 طالب:.......
 ؟ماذا

 طالب:.......
 غيره؟أم الوليد  ؟ما اسمه" ي ا ب ن ي  " الولد

 طالب:........
 حتـى إذا؟ قـال: ا، قـالوا: لمـاذا سـميته خالـد  اعبادة بن الوليد، واحد اسمه عبـد الـرحمن فجـاءه ولـد سـمَّاه خالـد  

 جاءه ولد ُيسميه الوليد يبقى خالد بن الوليد.
 هالثـة، فيـشـهد بيعـة العقبـة األولـى، والثانيـة، والث ،اآلن عندنا ُعبادة األصـل، ُعبـادة بـن الصـامت أحـد النُّقبـاء

 ثالثة؟ في ترجمته في )اإلصابة( وفي )ُسبل السالم(. هما فيأم ثالثة 
 طالب:........

 َّلزم تراجع. ،لماذا ُيذكر في ترجمته؟ راجع النصوص
 طالب:........

 العقبة األولى، والثانية، والثالثة.  ،َّل َّل
ول  َّللا   " ت  ر س  م ع  ل ى َّللا   ع  -ي ا ب ن ي  إ ن  ي س  ل م  ص  س  :  -ل ي ه  و  ن  ـي»ي ق ول  ل ـي س  م  ي ـر  ه ـذ ا ف  ل ى غ  " يعنـي علـى «م ن  م ات  ع 

 غير اإليمان بالقدر.
ل ق  هللا  »ألحمد:  وفي رواية  " ل  م ا خ  ل م ،  تعالى إن أو  ـائ ن  إل ـى ثم الق  ـا ه ـو  ك  ـاع ة  ب م  ـر ى ف ـي ت ل ـك  الس  ت ـب  ف ج  ق ال  ل ه : اك 

م  الق    ".«ي ام ة  ي و 
 طالب:........
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 كم؟
 طالب:........
 أكيد. ،ستة وخمسين

 طالب:........
، عـن أبيـه، عـن ابـن عمـر عن عبد العزيز بن أبي حازمٍ باٌب في القدر هذا )مختصر ُسنن أبي داود المنذري( "

ــ»قــال:  -صــلى َّللاَّ عليــه وســلم-عــن النبــي  -رضــي َّللاَّ عنهمــا- ــوس هــذ األم  يــة م ج  ر  ــوا ف ــال   ،ة  ال ق د  إن  م ر ض 
هد وه م  " والكالم في الحديث وتعليله كالٌم طويل َّلبن القيم وغيره.«ت ع ود وهم، وإن  م اتوا ف ال  ت ش 

 ن طـرقٍ مـهـذا الحـديث  ي و هذا منقطع: أبو حازم سلمة بن دينار لم يسمع من ابن عمر، وقـد رُ قال المنذري: "
 ".يثبت عن ابن عمر ليس فيها شيءٌ 

، ومجـوس  هـذه األمـة : »: -صلى َّللاَّ عليه وسـلم-ال: قال رسول َّللاَّ حديث حذيفة قال: ق وهنا لكـل   أمـة  مجـوس 
ال ج  ــي عة  الــد  ــر ض  مــنهم فــال تعــودوهم، وه ــم ش  ت ــه ، ومــن م  ن از  وا ج  ــهد  ــن ه م ف ــال  ت ش  ــات  م  ــن  م  ، م  ر  ــد  ، الــذين يقولــون: ال ق 

ق   ق  على َّللا  أن  ي ل ح   .  «هم بالد جالوح 
" فعلـى كـل حـال مـن األنصـار مجهـول ورجـلٌ  ،حـتج بحديثـهعمـر مـولى ُغْفـرة: َّل يُ عن عمر مولى ُغفرة، قال: "
 الحديث بجميع ُطرقه ضعيف.

 هنا حديث ابن عمر الذي في )صحيح مسلم( بطوله.

 هذا سيأتي." بي بن كعب  عن ابن الديلمي قال: أتيت أ  "و 

 الصامت. إبراهيم، حديث ُعبادة بن

 طالب:.........

 ؟ماذا

 طالب:.........

 نا على حديثنا الديلمي سيأتي اآلن.َّل خل

 طالب:.........

 الذي تمسك به قلم فعلي، هذا القلم األصل الذي ُكِتبت به المقادير كلها.

فيـه مروياتـه وهو اإلمام الجليل عبد هللا بـن وهـب المصـري لـه كتـاب  "وفي رواية  البن وهب": -رحمه هللا–قال 
 ُطٍبعت قطعٌة منه.
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ــه  َّللا   » :-صــلي هللا عليــه وســلم-"وفــي روايــة  البــن وهــب قــال رســول هللا  ق  ر  ــر  ه ، أ ح  ش  ــر ه  و  ي  ر  خ  ــد  م ن  ب ال ق  ــم  ي ــؤ  ــن  ل  ف م 
بـادة إنمـا فـي )القـدر( جـزء فـي القـدر، وهـو مـن حـديث عُ  " بل هذا الحديث رواه ابن وهب َّل في موطئه«ب الن ار  

 يعني من طريق من ُطرق الحديث السابق.

ق ه  َّللا   ب الن ار  » ر  ر  ه ، أ ح  ش  ي ر ه  و  ر  خ  م ن  ب ال ق د   ألن هذا مآل من ُحِكم بكفره. «ف م ن  ل م  ي ؤ 
 ُسنن أبي داود وغيرها.(" ننالس  )و" لإلمام أحمد(" المسند)وفي "
لعـل هللا يذهبـه مـن  مـن القـدر، فحـدثني بشـيء   فقلت: في نفسـي شـيء  ، بي بن كعب  عن ابن الديلمي قال: أتيت أ  "

 يعني مثل ما قال ابن عمر." ا ما قبله هللا منك حتى تؤمن بالقدرذهبً  حد  قلبي، فقال: لو أنفقت مثل أ  
ــ" ت علــى غيــر هــذا لكنــت مــن أهــل وتعلــم أن مــا أصــابك لــم يكــن ليخطئــك، ومــا أخطــأك لــم يكــن ليصــيبك، ولــو م 

 -، وحذيفـة بـن اليمـان، وزيـد بـن ثابـت، فكلهـم حـدثني بمثـل ذلـك عـن النبـيل: فأتيـت عبـد هللا بـن مسـعود  النار، قا
ابـن عمـر أجـاب مـن سـأله عـن ذلـك بالحـديث المرفـوع، وكـل السـلف جـرت عـادتهم إذا " -صلي هللا عليـه وسـلم

مقنــع، والســائل عليــه أن وفــي ذلــك كفايــة و  ،-عليــه الصــالة والســالم–ســئلوا أن ُيفتــوا بمــا ســمعوه عــن النبــي 
 يمتثل، يقول: سمعنا وأطعنا.

ثوه عن النبي  بعـض النـاس َّل يقتنـع  ،هو األسـوة ،بمثل ذلك؛ ألنه هو القدوة –صلى هللا عليه وسلم–كلهم حدَّ
ـنَّة شـيء مـن النظـر والعقـل، وبعـض العلمـاء ومـن ُيسـأل َّل  إَّل بأن ُيضاف إلى الـدليل النقلـي مـن الكتـاب والسُّ

نَّة، وإنمـا يضـم إليـه أقـوال العلمـاء، وبـه قـال فـالن، وفـالن، وفـالن مـن األئمـة، يكتفي با لدليل من الكتاب والسُّ
 الباقي زيادة.فوُيضيف إلى ذلك التعليل، فهل في هذا من بأس؟ وإذا تمت القناعة بقال هللا وقال رسوله 

" وحذيفـة بـن اليمـان، وزيـد بـن ثابـتمسـعود، "األول: ُأبي بن كعب، الثاني: ابـن " قال: فأتيت عبد هللا بن مسعود  "
   كلهم من ِجلة الصحابة. 

 وفي الحديث ُجمل يشهد لها ما تقدم." -صلي هللا عليه وسلم -فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي"
 ".صحيح حديث  " قال:

 طالب:.........
بهة مـن أصـلها، وأن مثـل هـذا يقول: ما الذي ُتحسه به في نفسك، ثم يسعى إلزالتها لتقصر؟ فيه اجتثاث للشـ

 الكالم ينبغي أَّل يتردد في خاطرك، وَّل في قلبك.
 طالب:.........
 حُسن ذلك. 

ُمســتدرك، ويحكــم عليــه بأنــه حــديٌث صــحيح علــى شــرط اليعنــي (" صــحيحه) حــديث  صــحيح رواه الحــاكم فــي"
ٍد منهمـا، والحـديث الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو صحيح فحسب ليس على شـرط واحـ

ا صححه ابن حبان، لكن ُجمله مشهوٌد لها فيما تقدم، األحاديث صحيحة.  أيض 
 ".فيه مسائل: "-رحمه هللا–قال 

 طالب:........
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 على كل حال إذا ثبت الرفع من طريٍق واحد؛ ألنه غير مطابق من هو في التخريج هنا.
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:.........
فـي نفسـي شـيٌء  وقـع :لـه "عن ابن الديلمي قال: أتيـت ُأبـي بـن كعـٍب، فقلـت -سلمك هللا–اود في ُسنن أبي د

واته وأهــل اب أهــل ســمأن هللا عــذَّ لــو : لــه ، فقــالعنــي أو مــن قلبــيمــن القــدر، فحــدثني بشــيٍء لعــل هللا يذهبــه 
ا ذهب ـ أنفقـت مثـل أحـدٍ  ولـو ،ا لهم من أعمالهمولو رحمهم كانت رحمته خير   ،لهم عذبهم وهو غير ظالمٍ  ،أرضه

وأن ما أخطأك لم يكن  ،وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ،حتى تؤمن بالقدر ؛في سبيل هللا ما قبله هللا منك
ثـم أتيــت ، أتيـت عبـد هللا بـن مسـعود فقـال مثـل ذلـك :قـال ، ثـمت علـى غيـر هـذا لـدخلت النـارولـو ُمـ ،ليصـيبك

" مثـل ذلـك -صـلى هللا عليـه وسـلم-يد بن ثابت فحدثني عن النبـي ثم أتيت ز  ،حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك
صـلي -"فكلهـم حـدثني بمثـل ذلـك عـن النبـي يعني التصريح بالرفع في رواية زيد بـن ثابـت، وفـي الكتـاب يقـول: 

 فلعلها في غير رواية أبي داود. "-هللا عليه وسلم
 طالب:........

 . عر أنه له حكم الرفغي عألنه َّل ُيقال بالرأي، لكن التصريح بالرف
 طالب:.......

 يعني كيف وقع القدر عليك؟
 طالب:........

نعم، لكن المسألة إذا وقع القدر عليك بغير فعـٍل منـك، ومـن غيـر تسـبٍب منـك َّل ُبـد مـن اإليمـان بأنـه لـم يكـن 
 لُيخطئك.

 نكمل المسائل. دعنا
وأنـه ركـٌن مـن أركـان اإليمـان، وبـذلك جـاء " لقـدراألولـى: بيـان فـرض اإليمـان با "فيـه مسـائل:: -رحمـه هللا–قال 

 النص الصحيح الصريح.
 أن تعلم أن ما أصابك لم يكن لُيخطئك، وما أخطأك لم يكن لُيصيبك. " الثانية: بيان كيفية اإليمان به"
 .حتى تؤمن بالقدر ؛ا ما قبله هللا منكذهب   حدٍ لو أنفقت مثل أُ " الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به"
اإليمان نعم وله طعـٌم ُيدركـه مـن ُيدركـه قـد يصـل " ا ال يجد طعم اإليمان حتى يؤمن بهالرابعة. اإلخبار بأن أحدً "

عليـه الصـالة –يبيـت عنـد ربـه ُيطعمـه وُيسـقيه، النبـي  -عليـه الصـالة والسـالم–إلى الحقيقة، كمـا كـان النبـي 
م نـي »ذلك، قـال: وهو يصوم ويواصل الصيام، فأرادوا أن ُيقلدوه في  -والسالم ع  يئ ـت ك م  إ ن  ـي أ ب يـت  ي ط  ه  ـت  ك  إ ن  ـي ل س 

ق يني ب  ي وي س   .«ر 
واألمور المعنوية يجد اإلنسان طعمها؛ ألن اإلنسان إذا وقف على مسألة وانحل عنده إشـكال كـان يبحـث عنـه 

ـ ـا، فكيـف باإليمـان الـذي امن أمد يجـد لـذلك طعم  هـو رأس المـال، اإلنسـان  قـد ُيغنيـه عـن األكـل والشـرب أحيان 
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، ويجد لها لذة، ويجد فيها نشوة، ويجد في جسمه قوة بعدها، وأحيان ا ُيصـلي اأحيان ا ُيصلي صالة يجد لها طعم  
 ا منها، ثم ينقص من ذلك بقدره.  صالة قد َّل يستحضرها أو َّل يستحضر شيئ  

كالمـه أنـه يـرى أن القلـم أول المخلوقـات  هذا مصـيٌر مـن الشـيخ أو ُيفهـم مـن" الخامسة: ذكر أول ما خلق هللا"
ألنه لو كان على القول الثاني، لقال: ذكر أول من خلق هللا القلـم قـال لـه: اكتـب، كمـا  ؛ذكر أول ما خلـق هللا""

 في الحديث. 
: ف  ت ب  ف ق ال  ل ه : اك  »" في تلك الساعة إلى قيام الساعة" هذا القلم جرى بالمقادير" السادسة: أنه جرى بالمقادير" ـال  ق 

: ؟ ق ال  ت ب  م اذ ا أ ك  ت ب   ر ب   و  ائ ن  إل ى ما اك  اع ة   قيامه و  ك     .«الس 
يـوالي  ،فأنا برٌع منه وهم ُبراء مني، وهذا حال المسلم في مقام الوَّلء والبـراء" السابعة: براءته ممن لم يؤمن به"

الحـديث األصـل َّلبـن فُيعادي هللا ورسوله، براءتـه وإَّل من يوالي هللا والرسول، وُيطيع هللا ورسوله، وُيعادي من 
 عمر.

 طالب:........
 كذلك. 

لما ظهرت بدعة القدر فـي البصـرة مـن ِقبـل معبـد الجهنـي " الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء"
عمر، فأجابهم، فالسـؤال بن ين أو ُمعتمرين، فسأَّل عبد هللا جاء ُحميد بن عبد الرحمن ومن معه إلى مكة حاج

 ألهل العلم.
 -صــلي هللا عليــه وســلم-التاســعة: أن العلمــاء أجــابوه بمــا يزيــل الشــبهة، وذلــك أنهــم نســبوا الكــالم إلــى رســول هللا "

 في قوله وفعله، وما ُينسب إليه، في المرفوع إليه من قوٍل أو فعٍل أو تقرير. ،ألن الُحجة في كالمه ؛"فقط
 وهللا أعلم.
  لي على نبينا محمد.اللهم ص
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 شرح كتاب التوحيد

 معالي الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           
 جعفر الطيارمسجد  المكان: هـ06/08/1439 تاريخ المحاضرة:
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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 .نعم

ــا محمــد  وعلــى آلــه وصــحبه  بســم هللا الــرحمن الــرحيم، الحمــد هلل رب العــالمين، وصــلى هللا وســلم وبــارك علــى نبين
 أجمعين.

 اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
قـال: قـال  -رضـي هللا عنـه-عن أبـي هريـرة : : "باب ما جاء في المصورين-رحمه هللا تعالى– قال اإلمام المجدد

ل ق ـوا ذ ر ًة، أ و  » :-صلي هللا عليه وسـلم-رسول هللا  ل ي خ  ل ق ـي؟ ف  خ  ل ًقـا ك  ل ـق  خ  م ـن  ذ ه ـب  ي خ  ل ـم  م  ـن  أ ظ  م  ـال ى: و  ق ـال  َّللا   ت ع 
ير ةً  ع  ل ق وا ش  ب ًة أ و  ل ي خ  ل ق وا ح   أخرجاه. «ل ي خ 

ـذ ابً » قـال: -صـلي هللا عليـه وسـلم-أن رسـول هللا  -رضي هللا عنها-عن عائشة  ولهما ـد  الن ـاس  ع  م  القيامـة   اأ ش  ي ـو 
لق  هللا    .«الذين  ي ضاه ون  ب خ 

ر  فــي » يقــول: -صــلي هللا عليــه وســلم-: ســمعت رســول هللا -رضــي هللا عنهمــا– عــن ابــن عبــاس   ولهمــا ــو   ك ــل  م ص 
ر ه ا ن ف س   و  ور ة  ص  ل  ل ه  ب ك ل   ص  ع  ذ  الن ار  ي ج  ن م بها ب ي ع   .«في جه 

وح  » ا:ولهما عنه مرفوعً  ا الر  ل  ف  أن  ي ن ف خ  ف يه  ن ي ا ك  ورًة ف ي الد  ر  ص  و  ل ي س  ب ن افخ   ،م ن  ص   .«و 
صـلي  -عليـه رسـول هللا : أال أبعثـك علـى مـا بعثنـي-رضـي هللا عنـه– عن أبي الهياج قال: قال لـي علـي   ولمسلم  

 .ا إال سويتها مشرفً إال طمستها، وال قبرً  أال تدع صورةً  ؟-هللا عليه وسلم
 فيه مسائل:

 األولى: التغليظ الشديد في المصورين.
ل ق ي؟»لقوله:  ؛الثانية: التنبيه على العلة، وهو ترك األدب مع هللا خ  ل ًقا ك  ل ق  خ  م ن  ذ ه ب  ي خ  ل م  م  م ن  أ ظ   .«و 

ير ةً »قوله: ب الثالثة: التنبيه على قدرته وعجزهم، ع  ل ق وا ذ ر ًة، أ و  ش  ل ي خ   .«ف 
 ا.الرابعة: التصريح بأنهم أشد الناس عذابً 
 ب بها في جهنم.عذ  ا ي  نفسً  الخامسة: أن هللا يخلق بعدد كل صورة  

 كلف أن ينفخ فيها الروح.السادسة: أنه ي  
 ".السابعة: األمر بطمسها إذا وجدت
،  وسلم وبارك على عبده ورسـوله نبينـا محمـد وعلـى آلـه وأصـحابه أجمعـينالحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا

 أما بعد...
ـد  الن ـاس  »يعنـي مـن الوعيـد الشـديد كقولـه: " "باب ما جاء في المصـورين :-رحمه هللا تعالى– فيقول المؤلف أ ش 

ون   اع ذ ابً  ر  و   م  القيامة  ال م ص   .نسأل هللا العافية ،هذا وعيٌد شديد« ي و 
 ولعن المصور، لعنه النبي في البخاري، ولعن المصور أو ما جاء في المصورين.

قد يقول قائل: التصوير مسألة ليست من أصول الدين لُتذكر في كتاب التوحيد إنما هي معصية من المعاصـي 
ع فـي يستحق عليها اللعن كما يستحق اللعن على معاصي أخرى، نقول: التصوير كان سـبب ا فـي أول شـرٍك وقـ



 988 

األرض في قوم نوح، فهو وسيلٌة إلى الشرك، وصار له دور كبير في حدوث الشـرك فـي األرض فـي قـوم نـوح، 
 هذا من جهة.

 األمر الثاني: أنه مضاهاة لخلق هللا، يزعم أنه يخلق كخلق هللا، وهذه منازعٌة في الربوبية.
ة للربوبيـة، وكونـه وسـيلة إلـى الشـرك المقصود أن دخوله في كتاب التوحيد ظاهر؛ ألنه مـن جهـة فيـه مضـاها
ا في األلوهية؛ ولذا ُقرن فـي حـديث أبـي الهيـاج رضـي –فـي كـالم علـي  –"أال أبعثـك" :في العبادة مضاهاة أيض 

ا ا مشـرفً إال طمسـتها، وال قبـرً  صـورةً  رى ؟ أال تـ-صـلي هللا عليـه وسـلم -عليـه رسـول هللا علـى مـا بعثنـي" -هللا عنه
 -نسأل هللا العافية–ر من وسائل الشرك الموضوعة واضح في كثيٍر من بلدان المسلمين ورفع القبو " إال سويته

 وسيأتي الكالم عليها.
ــال  َّللا   » :-صــلي هللا عليــه وســلم-قــال: قــال رســول هللا  -رضــي هللا عنــه-عــن أبــي هريــرة : "-رحمــه هللا–قــال  ق 

ـال ى عليـه الصـالة –ولفظـه مـن النبـي  -جلَّ وعـال– وهو المضاف إلى هللا ،مثل هذا ُيسمى الحديث القدسي« ت ع 
إلــى هللا،  -عليــه الصــالة والســالم–بــدليل أن الحــديث ُيضــيفه النبــي  ،-جــلَّ وعــال–ومعنــاه مــن هللا  -والســالم

نَّة ودواوينها بألفاٍظ مختلفة، لكن المعاني متفقة مما يدل على أنه كالحديث النبـوي تجـوز  ،فُيروى في ُكتب السُّ
 كالقرآن لما جازت روايته بالمعنى.  -جلَّ وعال–المعنى، ولو كان لفظه من هللا روايته ب

ال ى» ل م   :ق ال  َّللا   ت ع  م ن  أ ظ  ب ـًة أ و  » أي: َّل أحـد أظلـم« و  ل ق ـوا ح  ل ق ـوا ذ ر ًة، أ و  ل ي خ  ل ي خ  ل ق ـي؟ ف  خ  ل ًقـا ك  ل ـق  خ  م ـن  ذ ه ـب  ي خ  م 
ير ةً  ع  ل ق وا ش   يعني: في الصحيحين.أخرجاه"  «ل ي خ 

ل ـم  » م ن  أ ظ  ـم ه {مـع أنـه جـاء لـه نظـائر  ،أي: َّل أحـد أظلـم« و  ـا اس  ك ر  ف يه  د  َّللا   أ ن  ي ـذ  ـاج  ن ـع  م س  م ـن  م  ل ـم  م  ـن  أ ظ  م   }و 
ر  [114]البقــرة: هنــا الــذي يمنــع مســاجد هللا؟ الصــيغة واحــدة تــدل علــى أن الظلــم واحــد أم أيهمــا أظلــم الُمصــوِ 
يعني َّل أحد أظلم منه، فكونه َّل أحد أظلم من هذا في موضعه، وَّل أحد أظلم مـن هـذا فـي موضـعه، َّل  ،وهناك

ممن منع مساجد هللا، وَّل أحد أظلـم ممـن ُيضـاهي خلـق  -جلَّ وعال–أحد أظلم ممن يمنع الناس أن يعبدوا هللا 
 ا قاله أهل العلم.ممن يخلق كخلقه إلى آخره، إلى غير ذلك مم -جلَّ وعال–هللا 

 على كل حال الصيغة فيها وعيٌد شديد.
 طالب:.......

 نعم َّل أحد أظلم منه.
 طالب:.......

م الغاية قد ُتبيحه الضرورة والحاجة، الحاجة العامة. م غاية، لكن المحرَّ  هو ُمحرَّ
 على كل حال الكالم فيما خال عن ذلك.

ل ق  خ  » م ن  ذ ه ب  ي خ  ل م  م  م ن  أ ظ  ل ق ي؟و  خ  كثيـر ا مـا يقولـون: الحـل  -جـلَّ وعـال–إطالق الخلـق علـى غيـر هللا « ل ًقا ك 
لكـن األدب  ،-جـلَّ وعـال–فيه إطالق الخلق على غيـر هللا  -يقولونه-في هذا أن ُتخلق وظائف، أن ُتخلق كذا 

 لها ُمستند.فلكن مع ذلك لو قيلت  -جلَّ وعال–أن الخلق من خصائص الرب 
م ن  أ ظ  » ل ق ي؟و  خ  ل ًقا ك  ل ق  خ  م ن  ذ ه ب  ي خ  ل ق ـوا ذ ر ةً » ،يزعمون وهؤَّلء الزاعمون ليخلقوا ذرة صغار النمـل« ل م  م  ل ي خ   «ف 

 ما سواه أعجز.وإذا عجزوا عن صغار النمل فهم ع
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ا فيـه صـعوبة، فهـل يسـتطيعون أن يخلقـوا   ذبابـة؟قد يقول قائل: إن األكبر أيسر فـي الخلـق، وهـذا الـدقيق جـدًّ
ت م ع وا ل ه { ل و  اج  ل ق وا ذ ب اًبا و   ما يستطيعون.و كلهم يجتمعون ليخلقوا الذباب  [73]الحج: }ل ن  ي خ 

ير ةً » ع  ل ق وا ش  ب ًة أ و  ل ي خ  ل ق وا ح  ل ق وا ذ ر ًة، أ و  ل ي خ  ل ي خ   الحبة عموم الحبوب، والشعيرة خاص بالشعير.« ف 
هـل اسـتطاعوا؟  ؟، وهل استطاعوا علـى مـر العصـور أن يخلقـوا مـا تحـداهم هللا بـهالمقصود أن هذا تعجيٌز لهم

يسمون الرجل اآللي الذي بعـض الجهـات يسـتعملونه فـي البيـوت فـي التنظيـف، فـي الطـبخ وأشـياء، ويـذكرون 
شـيئ ا  أشياء هللا أعلم بها، لكن هذا الرجل اآللي فيه أدنى نسبة من اإلعجاز الذي فـي الـذباب الـذي إن سـلبهم

{َّل يستنقذوه منه وهو ذباب؟! والتصوير  ل ـوب  ع ف  الط ال ب  و ال م ط  ن ه  ض  ت نق ذ وه  م  كأنـك تـرى هـذا  [73]الحـج: }ال ي س 
االذباب أخـذ شـي {فتبعـه صـاحبه ليأخـذه منـه  ئ  ل ـوب  ـع ف  الط ال ـب  و ال م ط  وَّل يسـتطيع أن يسـتنقذه  [73]الحـج: }ض 

 منه.
ا  اإذا أخذ شيئ ا يسير  يقولون: إن الذباب  ايأخذ؟ يأخذ شيماذا جدًّ وفور ا يتحول إلى مادٍة ثانية إذا اخـتلط  ايسير   ئ 

ــن يســتطيعوا، خــالص ــأس ،بلعابــه، وهــذا يؤكــد أنهــم ل ــد لمــا جــاء فــي القــرآن  ،ي ــه {تــرك، تأكي ن  ــت نق ذ وه  م   }ال ي س 
   .[73]الحج:

ل ق وا » ب ًة أ و  ل ي خ  ل ق وا ح  ير ةً أ و  ل ي خ  ع     .«ش 
 طالب:........

 ون؟فعليماذا 
 طالب:........

ى هـذا، وهـذا إن صـح أنـا مـا أدري َّل َّل، استنساخ يعني تصـرف فـي الجـنس، يكـون خاليـا ينقلـون مـن هـذا إلـ
 .عنه

 طالب:.........
م ما هو بصورة؟ هو الخلق هنا أعم من أن يكون بما له جسم أو غيره.  هي صورة، المجسَّ

 ذرة، والذرة لها جسم. ن هم ُيوجدوالمقصود أن
 طالب:.......

 تأتيك النصوص وغيره هل نحن انتهينا؟
ير ةً »" ع  ل ق وا ش     .أخرجاه" «أ و  ل ي خ 
ـذ ابً » قـال: -صلي هللا عليه وسـلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنها-عن عائشة  ولهما" ـد  الن ـاس  ع  م  القيامـة   اأ ش  ي ـو 

ل ـوا  هؤَّلء المصورون أو فرعون وآل فرعون؟ اأيهم أشد عذاب  " «لق  هللا  الذين  ي ضاه ون  ب خ   خ  اع ة  أ د  م  ت ق وم  الس  ي و  }و 
} ــذ اب  ــد  ال ع  ن  أ ش  ــو  ــا أشــد؟ العبــارة أفعــال تفضــيل  [46]غــافر: آل  ف ر ع  ــذ ابً »أيهم ــاس  ع  ــد  الن  م  القيامــة  الــذين   اأ ش  ــو  ي 

لق  هللا   َّل شك أن الشرك أشد، والمشرك عذابه أشد وهو مؤبد، ومثل هذا إذا كان من المسلمين، و « ي ضاه ون  ب خ 
 .ُتمر كما جاءت وَّل ُيحكم بخلوده فإنه من نصوص الوعيد التي

 طالب:.......
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فيهم فرعون وقومـه هـذا أشـد النـاس، وهنـاك أشـد العـذاب بالنسـبة  نالمشكلة أننا إذا نظرنا إلى أشد الناس بم
 لهم.
ما نحن ندخل في تفاصيل ما بين عذاب الكافر وعذاب المسلم، لكن هذا نـص وعيـد تقشـعر منـه  ناود أنالمقص
 .نسأل هللا العافية ،األبدان

لق  هللا  »   .«الذين  ي ضاه ون  ب خ 
ر  فـي » يقـول: -صـلي هللا عليـه وسـلم-: سـمعت رسـول هللا -رضـي هللا عنهمـا– عن ابـن عبـاس   ولهما" ـو   ك ـل  م ص 

ر ه ا ن ف س  ي ع ذ  » ،عموم نسأل هللا العافية« ار  الن   و  ور ة  ص  ل  ل ه  ب ك ل   ص  ع  ر  في الن ار  ي ج  و   ن م بها بك ل  م ص   ".«في جه 
وح  » ا:مرفوًعــ" يعنــي عــن ابــن عبــاس" ولهمــا عنــه" ــا الــر  ل  ــف  أن  ي ــن ف خ  ف يه  ن ي ا ك  ــد  ــورًة ف ــي ال ر  ص  ــو  ــن  ص  ل ــي س   ،م  و 

 ".«ب ن افخ  
ـذ  » ـس  ي ع  ر ه ا ن ف  ـو  ـور ة  ص  ل  ل ه  ب ك ل   ص  ع  ـن م بهـا بي ج  وح  »وهنـا ُيكلَّـف  «فـي جه  ـا الـر  ل ـي س  ب ن ـافخ   ،أن  ي ـن ف خ  ف يه  هـذا « و 

ُيعـذَّب بهـا،  ،مـن األرواح بعـدد هـذه الصـور التـي صـورها -جـلَّ وعـال–تكليف بما َّل ُيطيقه، يخلق هللا  ،تعجيز
 ولن يستطيع، نسأل هللا العافية. ،كلَّف أن ينفخ فيها الروحويُ 

 طالب:.......
 ما اإلشكال؟ يصور صورة، يروح نعم

 طالب:.......
يصير ُحكمه؟ ُيعـذَّب بـالروح التـي ُخلقـت لهـذه الصـورة فقـط، لكـن متـى ماذا طيب لو ما صور إَّل صورة واحدة 

إَّل أن يعفـو  ،ويسـتمر بقـدر هـذه األرواح؛ حتـى ُيعـذَّب بهـا ،تعـددينتهي هذا العذاب؟ هللا أعلم؛ ولذلك العـذاب ي
 هو تحت المشيئة؛ ألنه ما هو صاحب كبيرة تحت المشيئة. ،هللا عنه

 طالب:........
ــم والعــدوان ــى اإلث ر تعــاونوا عل ر، والمصــوَّ ــم والعــدوان ،المصــوِ  ــى اإلث ــاب التعــاون عل ــم بحــال  ،مــن ب وهللا أعل

ر، لكن النصوص ف ر، وإذا كره ولم يرَض برع.المصوَّ ر إذا رضي فهو متعاوٌن مع المصوِ  ر، والمصوَّ  ي المصوِ 
 طالب:.......
 يسمونه هذا التصوير؟ماذا هللا المستعان، 
 طالب: سيلفي.
 هللا يهديك.

 طالب:........
 لكن تسمعه.

 طالب:.........  
 ويأتيك في جوالك.

 طالب:........
 الكالم طويل على الباب.
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 :........طالب
 ؟ماذا

 طالب:.........
 انتظروا فقط. ،سيأتي الكالم بالتفصيل

رضـي هللا -الهياج األسدي قال له علـيٌّ  وأب" -رضي هللا عنه- عن أبي الهياج قال: قال لي علي   ولمسلم  " قال:
إَّل طمسـها، وَّل  أمـره أَّل يـدع صـورة  " ؟-صلي هللا عليه وسلم -عليه رسول هللا أال أبعثك على ما بعثني" :-عنه

َّل يرتفع القبر عن غيـره، وَّل يزيـد علـى ترابـه، وقـرن  ،قبر ا مشرف ا إَّل سواه باألرض، يعني كغيره من المقبورين
ي تجــب تســويته؛ ألن التصــوير مــن وســائل الشــرك، ورفــع القبــور ذالتصــوير أو الصــورة مــع القبــر المشــرف الــ

ا من وسا -مشرف يعني: مرتفع- وتشريف القبور  ئل الغلو والشرك.أيض 
 الصور أنواع:
 ودخولها في النصوص ُمجمع على ذلك. ،ظل ُيسمونها تماثيل هذه ُمجمع على تحريمها االصور التي له

مة؛ ألن النبي  ا ُمحرَّ رأى الصـورة -عليه الصالة والسـالم–والصور التي َّل ظل لها وهي منقوشٌة باليد هذه أيض 
خ ل  إن »وقـال:  -عليه الصالة والسالم–ر فيه صورة، فتغير في القرام، القرام ُمجسم؟ ستار، ستا ئ ك ـة  ال  ت ـد  ال م ال 

ور ة   ل ب  و ال  ص  فدخلت الصور غير المجسمة، يبقى النزاع الطويل في الصور التي مـن خـالل اآلَّلت  ،«ب ي ًتا ف يه  ك 
 وليس للعامل فيها إَّل تحريك اآللة.

ا ليست مضاهاة لخلق هللا، بل يقول بعضهم: إن هذه ليست من تصوير ا ر، هذا من فعل اآللة وهي أيض  لمصوِ 
 هي خلق هللا.

شـر لـه الـذي هـو اآللـة، التكليف إذا اتجه إلى غير أهٍل للتكليف يعني مثل التصوير فاعلـه لـيس بمكلَّـف، المبا
َّل ُيمكـن مخاطبتـه؛ ألنـه كلَّف، والقاعدة عند أهل العلم أنه إذا لم يكن المباشر َّل ُيمكن تضـمينه، و والمتسبب م

 غير مكلَّف ينتقل الحكم إلى المتسبب.
يقولون: أشد الناس عذاب ا مع ما ورد في ذلك ولعن المصور بسبب ضغطة زر هذا مـا ُيمكـن، هـذا مـا ُيناسـب 

 ما هو مثله؟   اهذا، طيب الذي ضغط زر المسدس وقتل مسلم  
 طالب:........

 يقتل؟ بسبب ضغطة زر. كيفضغطة واحدة مثل ضغطة زر الجوال 
 طالب:........

ر َّل ُيمكـن في حكم المباشر؛ ألن المباشر الذي هو المسدس الذي قتل، والمباشر الذي هـو الجـوال الـذي صـوَّ 
فـرق بـين زر المسـدس وزر الجـوال؟  هـم يقولـون: مـا  هتوجيه الخطاب إليه، فينتقل الحكـم إلـى المتسـبب، فيـ

مــن ضــغط زر وطلــع صــورة، نظيــر هــذا مــن ضــغط زر المســدس وقتــل يمكــن تقبلهــا النصــوص الشــديدة علــى 
 .عندك مركبة: الذي قتله المسدس، أو دهسه كفر السيارة، يقول: ا، هل يستطيع أن يقول أحدمسلم  

تصـور وأنـت مـا تـدري، و على كل حال السالمة َّل يعدلها شـيء، والبحـث عـن الـرخص نعـم عمَّـت بهـا البلـوى، 
رت علـى وترتب على هذا التصوير أم ور وعظائم، وُطلِ ق بسببها نساء كثيـر، بـل ُقِتـل نسـاء بسـببه؛ ألنهـا ُصـوِ 
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ر أو مـن وصـلت إليـه، ووصـلت إلـى  غرٍة منها في مناسبة أو في شيء، وساوم عليها الخبيـث المجـرم المصـوِ 
 أبيها، وإلى أخيها، وإلى زوجها حصل الشر المستطير.

 لو واحد منكم...
 أظن في سورة األنفال. ،ا في كالم طنطاوي جوهري عن حكم التصويرعبد الرحمن انظر لن اأب

 طالب:.........
 ُتعيده، ُتعيده متى شئت؟!    أن أردت متىأنت  ؟ فيديو؟ُيعاد

 طالب:.........
 ه بجوالك.تفظإذ ا أنت ح

 طالب:........
بتقليدهم، لكن كل إنسان ُيقـرر  نحجر على الناس ما تبعوا فيه علماء تبرأ الذمة أن على كل حال نحن ما ُنريد
 على حسب ما يدين هللا به.

سـواٌء أصـابوا أو ، حـبس ظـل يقولـون، من أهل العلم الذين تبرأ الذمة بتقليـدهم قـالوا بـأن هـذا مـا هـو بتصـوير
 أخطئوا هم من أهل العلم.

 طالب:........
 ين؟أ

 طالب:........
 يقول؟ماذا 

 طالب:.........
 بكاميرا. ،كاميرا فوتوغرافيهو ب

 طالب:.........
 هو الشيخ يمنع من اَّلحتفاظ بالصور، ويمنع من تعليق الصور، وصور الذكرى، كل ما ُيحرمه الشرع.

على كل حال المسألة عمَّت وطمَّت، واَّلحتياط في ذلك في غاية الصعوبة، يعني في المناسبات َّل يسـتطيع أن 
ر وهو في درسه، ماذا تفعـل؟ إمـا أن تنقطـع فسأَّل يحضر وإَّل بيحتاط إَّل  ر وهو في بيته، وُيصوَّ ر، وُيصوَّ ُيصوَّ

 بالكلية أو تقول: أنا وهللا ما رضيت، واإلثم على من رضي بذلك، وهللا المستعان.       
 طالب:.........

 ره بنفسه يمنعه.نعم يمنعه إذا أراد أن يصو ِ 
دوا، ويبقـى دوا فيـه مـن قلَّـوتواطأ عليه الناس، وقلَّـ ،مَّت به البلوى على كل حال المنع اآلن غير ممكن؛ ألنه ع

ــأث ِ  ــأن المتحــرِ ج والمت ــع مــن أراد أن ُيصــوره م َّل يتعــرض للتصــوير، وَّل ُيمك  ــه من ن أحــد مــن تصــويره، وإن أمكن
 فليفعل.

 طالب:.........
 على حسب ما تعتقد وتدين هللا به.
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 طالب:........
ر وَّل أرضىأما أ ،المسألة خالفية ر، أن نت فاصنع ما شئت، لكن أنا ما أنا مصوِ  ي عنـدي وأديـن هللا والذ ُأصوَّ

ر  د  الن اس  ع ذ ابً »به أنه لعن، ولعن المصوِ   صورة؟أم ليست هذه صورة « اأ ش 
 طالب:........
 ُيسمونها صورة.

ما لـك ُحجـة حتـى مـا تطلـع، طيب جاءني واحد من المشايخ وقال لي: شيخك فالن صار يظهر في التلفزيون، 
وهــذا ُمكثــر مــن الخــروج فــي -أنــا إذا طلعــت فــي التلفزيــون  ،: هــذا لــيس بصــورة-يقــول لــي-وهــذا هللا يهــديك 

صــورة فــالن؟ أقــول: هــذا فــالن، لكــن إذا أم أنــا إذا طلعــت فــي التلفزيــون ورأيتنــي، قلــت: هــذا فــالن  -القنــوات
 فالن؟ يذهبانطفأت الكهرباء أين 

 طالب:.......
 يصير عليه صاحبك؟ماذا إذا طاح التلفزيون وانكسر 

 طالب:........
 فيه؟ماذا 

 طالب:.......
 سل ربك الثبات. ،هللا المستعان

وأنا أعرف ممن ينتسـب إلـى العلـم يضـحك علينـا إذا سـمع هـذا الكـالم؛ ألن األمـور مـا ُيتصـور أو يتخيـل أنهـا 
ــع ــي نســيت ،تمتن ــد ال ،أو أنهــا تنتهــي، وهللا إن ــم بعي ــدو وهللا أعل ا، لكــن يب {عهــد جــدًّ ــل ت م  ــًرا ل ف ش  ث ي ــم  ك  ــو  أ ر اك ه  ل   }و 

ا، يقول طنطاوي جوهري... [43]األنفال:  هذا بعيد العهد جدًّ
 طالب:.......

 نعم لكن من أي وجه؟ 
ــر أو ُيصــغَّر إَّل  أن يقــول: مــا ُيمكــن ، إذا كانــت صــورة ، الحقيقــة َّل تتغيــربالتصــويرُيقلــل العــدد أو ُيكثَّــر أو ُيكبَّ

 تثبت فهو تصوير.
 طالب:.........

نعم الحفظ مثل الوثائق وما الوثائق هذه يحتاجوها للضرورات، تصور واحـد مثـل األول بطاقـة مـا فيهـا صـورة، 
 اليوم هذا صعب فيه صعوبة. 

 طالب:.........
 حقيقة؟ ، أليستخليك على صورة الجوال

 طالب:........
 حتى في الُعرف.

 .......طالب:..
 أنت تقول: ليس كما فعل قوم نوح.
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 طالب:.........
 منها تماثيل. ن هذه الصور أدق في المضاهاة من عمل قوم نوح، حصى وحجارة وأزميل وغيره ويطلعو

المقصود أن المسألة واضحة كلٌّ على اجتهـاده؛ ألن بعـض النـاس يسـلك المسـلك ويختـار الـرأي؛ ألنـه مـا هـو 
 متصور أنه غير موجود.

ا إَّل وسعها. ،أنت ُقل ما تعتقده وتدين هللا به، وإذا اضُطررت إليه أو عجزت  َّل ُيكلف هللا نفس 
 طالب:........
 نفس الشيء.

 طالب:........
 َّل شك أن األمور بمقاصدها، لكن كما قال عمر: "فإن ما عند هللا َّل ُينال بسخطه".

 طالب:.......
 لى قدميته واجتهاده.على كل حال الحجج كثيرة، وكلٌّ يؤجر ع

 لكونهم أشد الناس عذاب ا يوم القيامة. ؛"األولى: التغليظ الشديد في المصورين "فيه مسائل:: -رحمه هللا–يقول 
ل ق ــي؟»لقولـه:  ؛الثانيـة: التنبيـه علــى العلـة، وهــو تـرك األدب مــع هللا" خ  ل ًقـا ك  ل ــق  خ  ــن  ذ ه ـب  ي خ  م  ل ـم  م  ــن  أ ظ  م  وهــو  "«و 

 بخلق هللا، هذه هي العلة، مضاهاتهم لخلق هللا.  ُيضاهون 
ير ةً »قوله: بالثالثة: التنبيه على قدرته وعجزهم، " ع  ل ق وا ذ ر ًة، أ و  ش  ل ي خ   لن يستطيعوا. "«ف 
-ا يـوم القيامـة الـذين ُيضـاهون بخلـق هللا، أشـد النـاس عـذاب ا عـذاب  " االرابعة: التصريح بأنهم أشـد النـاس عـذابً "

 المصورون. - العافيةنسأل هللا
 .ب بها في جهنمعذ  ا ي  نفسً  الخامسة: أن هللا يخلق بعدد كل صورة  "

ل ي س  ب ن افخ  »" كلف أن ينفخ فيها الروحالسادسة: أنه ي    .«و 
ـــ" أَّل أرى صـــورة  إَّل  :-رضـــي هللا عنـــه–لحـــديث أبـــي الهيـــاج عـــن علـــي  ؛"دتالســـابعة: األمـــر بطمســـها إذا وج 

 قبر ا مشرف ا إَّل سويته.طمستها، وأَّل أرى 
تصـوير مـا َّل روح فيـه، النصـوص كلهـا بتصـوير مـا فيـه الـروح، لكـن اختلفـوا فـي  ،تصوير غيـر ذوات األرواح

 تصوير ما َّل روح فيه، هل يدخل في عموم تحريم التصوير أو َّل؟
تحـريم عليـه؛ ألنـه قالوا: ما ينمو كالحبـة والشـعيرة مـا ينمـو ممـا َّل روح فيـه، ومثلـه الشـجر، بعضـهم أطلـق ال

 مضاهاة لخلق هللا، والتمثيل بالشعيرة والحبة يدل عليه.
 خالف ما َّل روح فيه. ،وجماهير أهل العلم يخصون التحريم بما فيه الروح

 .نعم
{وقول هللا تعالى: : باب ما جاء في كثرة الحلف" ف ظ وا أ ي م ان ك م   [.89]المائدة: }و اح 

ـة  »يقـول:  -صلي هللا عليه وسلم-سمعت رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة  ق  ح  ة  م م  ـل ع  ـة  ل لس   ل ـف  م ن ف  ق  ال ح 
ب      أخرجاه. «ل ل ك س 
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ــم  َّللا   »قــال:  -صــلي هللا عليــه وســلم-أن رســول هللا  -رضــي هللا عنــه-وعــن ســلمان  ،  ،ث الث ــة  ال ي ك ل  م ه  م  ك  يه  و ال ي ــز 
ــذ اب  أ ل ــيم :  ــم  ع  ل ه  ــه، وال ي ب يــع  إال  و  ــت ري إال  بي مين  ــه  ب ضــاعت ه؛ ال ي ش  ــل  َّللا   ل  ع  ــل  ج  ر ج  ، و  ب ر  ــت ك  ــل  م س  ائ  ، و ع  ــي م ط  ز ان   أ ش 

 صحيح. رواه الطبراني بسند   «بي مين ه
ي ـر  »: -صـلي هللا عليـه وسـلم-قـال: قـال رسـول هللا  -رضـي هللا عنـه-عن عمـران بـن حصـين  (الصحيح)وفي   خ 

ين  ي ل ــون ه م   ــي، ث ــم  ال ــذ  ن  ــي ق ر  ين  ي ل ــون ه م  ، أ م ت  ث ــم  إ ن  »ا؟ قــال عمــران: فــال أدري أذكــر بعــد قرنــه مــرتين أو ثالًثــ «ث ــم  ال ــذ 
ون  و ال  ي   ر  ي ن ذ  ، و  ت م ن ون  ون ون  و ال  ي ؤ  ي خ  ، و  د ون  ه  ت ش  د ون  و ال  ي س  ه  ًما ي ش  ك م  ق و  د  م ن  ف ون  و ب ع  م  الس   ر  ف يه  ه  ي ظ   .« و 

ين  » قــال: -صــلي هللا عليــه وســلم-أن النبــي  -رضــي هللا عنــه– عــن ابــن مســعود  : وفيــه ــي، ث ــم  ال ــذ  ن  ــر  الن ــاس  ق ر  ي  خ 
ي ي م  ين ه ، و  م  ي م  ه  د  ة  أ ح  اد  ه  ب ق  ش  م  ت س  يء  ق و  ، ث م  ي ج  ين  ي ل ون ه م  ، ث م  ال ذ  ت ه  ي ل ون ه م  اد  ه   .«ن ه  ش 

 قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
 فيه مسائل:

 األولى: الوصية بحفظ األيمان.
 للبركة. للسلعة، ممحقة   الثانية: اإلخبار بأن الحلف منفقة  

 بها.ال يبيع إال و  إال بيمينه الثالثة: الوعيد الشديد فيمن ال يشتري 
 على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. الرابعة: التنبيه

 الخامسة: ذم الذين يحلفون وال يستحلفون.
 ".-صلي هللا عليه وسلم-السادسة: ثناؤه 

 الخامسة؟
 ".فون ستحل  الخامسة: ذم الذين يحلفون وال ي  طالب: "

 نعم.
 بعدهم.على القرون الثالثة، أو األربعة، وذكر ما يحد   -صلي هللا عليه وسلم-السادسة: ثناؤه "

 ستشهدون.السابعة: ذم الذين يشهدون وال ي  
 ".الثامنة: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد

فله حكم، وإن كـان  -جلَّ وعال–والحلف إن كان باهلل  ،"باب ما جاء في كثرة الحلـف" :-رحمه هللا تعالى–يقول 
ا، والمترجم عليه أو المترج ،له حكمفبغير هللا   م به المراد به الحلف باهلل.يكون شرك 

مـوه فـي نفوسـهم مـا جعلـوه ُعرضـة  لهـم عنـد أدنـى ولو عظَّ  ،-جلَّ وعال–كثرة الحلف تدل على عدم تعظيم هللا 
أو  ،فتجده مع ذلـك إذا حلـف حنـث وفعـل مـا حلـف عليـه ،-جلَّ وعال–شيء يحلف، وألموٍر تافهة يحلف باهلل 
ر عن يمينه.ترك ما حلف به، وإذا حنث تجد مثل هذا   َّل ُيكفِ 

{فــالحلف أوَّل : اليمــين يجــب حفظهــا؛ لقــول هللا تعــالى:  ــان ك م  ف ظ ــوا أ ي م  احفظوهــا فــال تحلفــوا إَّل [ 89]المائــدة: }و اح 
 .-جلَّ وعال -ألمٍر يستحق التعظيم والحلف باهلل
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، ف ـأ ر ى إ  »احفظ يمينك أَّل تحنـث إَّل إذا كـان غيرهـا خيـر ا منهـا فاألمر الثاني: إذا حلفت  ـين  ل ـى ي م  ل ـف  ع  ن  ـي ال أ ح 
ت   ــر  ف  ــا إ ال ك  ن ه  ــًرا م  ي  ــا خ  ي ر ه  ــر  عــن غ  ي  ــو  خ  ــذ ي ه  ــت  ال  ــي، و أ ت ي  ين  ــى التفصــيل  ،«ي م  ــارة عل ــه كف ــث يجــب علي وإذا حن

ر.  المعروف عند أهل العلم، فعليه أن ُيكفِ 
اك ين  م ن  أ  وكفارة اليمين  ر ة  م س  ام  ع ش  ع  ق ب ـة {}إ ط  ر ير  ر  م  أ و  ت ح  ت ه  و  م  أ و  ك س  م ون  أ ه ل يك  ع  ط  م ا ت ط  س  هـذه  [89]المائـدة: و 

ــي ام  ث الث ــة  أ ي ــام {الخصــال علــى التخييــر  ــد  ف ص  ــن  ل ــم  ي ج  إذا لــم تجــد الخصــال الــثالث، فانتقــل إلــى  [89]المائــدة: }ف م 
 المرتبة الثانية وهي صيام ثالثة أيام.

ــول هللا { تعــالى: وق ــان ك م  ــوا أ ي م  ف ظ  ــاهلل [ 89]المائــدة: }و اح  ــان ب ــروا مــن األيم ــي َّل تكث ــتم  -جــلَّ وعــال–يعن ــو كن ول
أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته كل هذا من  -جلَّ وعال–سم هللا اصادقين؛ ألن الحلف وتوثيق الكالم ب

 ال فُيكَثر من ذلك، بسبب وبغير سبب.فال ينقلب التعظيم إلى ابتذ ،-جلَّ وعال–أجل تعظيم هللا 
{يقــول:  -جــلَّ وعــال–هللا  ــان ك م  ف ظ ــوا أ ي م  يســتحق أن ُيحلــف عليــه، وُيعظَّــم  فــال تحلفــوا إَّل ألمــرٍ [ 89]المائــدة: }و اح 

 .-جلَّ وعال-سم هللا اوب -جلَّ وعال–بذكر هللا 
ا إَّل إذا كان خير ا مما حلف عليه أن يحفظ يمينه، فال يفعل خالف ما تدل عففإذا حلف اإلنسان  ليه فعال  أو ترك 

ت  وهللا »عليــه، كمــا جــاء فــي الحــديث الصــحيح  ــر  ف  ــا إ ال ك  ن ه  ــًرا م  ي  ــا خ  ي ر ه  ــأ ر ى غ  ، ف  ــين  ل ــى ي م  ل ــف  ع  ــي ال أ ح  عــن إ ن  
ي ـر   ين ي، و أ ت ي ت  ال ذ ي ه و  خ  ر  «ي م  ـر عـن إذا رأى أن غيرها خير ا منها فعليه أن ُيكفِ  عن يمينه، يجـب عليـه أن ُيكفِ 

ر عن يمينه فور وقوع الحنث خشية أن تسـبقه المنيـة فيـأثم  ؛يمينه، والواجبات عند أهل العلم على الفور فُيكفِ 
 بعدم تكفيره عن يمينه.

ل ــف  »يقــول:  -صــلي هللا عليــه وســلم-ســمعت رســول هللا  -رضــي هللا عنــه-عــن أبــي هريــرة " ــي اليمــين« ال ح   يعن
ب  م ن  » ق ة  ل ل ك س  ح  ة  م م  ل ع  مـن نـوع كـذا الجيـد وهـي ليسـت كـذلك أو أنـه اشـتراها  إذا حلف أن هذه السـلعة« ف  ق ة  ل لس  

 -نسـأل هللا العافيـة–بكذا وليس األمر كذلك، أو أنه ُأعطي فيها كذا وليس األمـر كـذلك يقتطـع بهـا مـال مسـلم 
 ديد فيها. هذه ُتسمى اليمين الغموس، وهذه جاء الوعيد الش

ــل ع ة  » ــة  ل لس   قك واشــترى، لكــن أنــت مــا قصــدك بتلفيــق ســلعتك  إذا حلفــت ظــن بــك أخــوك المســلم خيــر ا« م ن ف  ق  وصــدَّ
ــب  »بالكــذب أن تســتفيد مــن قيمتهــا، ومــن زيــادة ثمنهــا، والنتيجــة  ــة  ل ل ك س  ق  ح  ــة  » :وفــي روايــة« م م  ق  ح  « للبركــة م م 

ــك بعــت هــذه الســلعة ح ــادة وأنــت مشــتريها يعنــي افتــرض أن ــك بزي ــألف أخــذها من ــك اشــتريتها ب لفــت عليهــا أن
قك، ودفــع لــك مــن المــال مــا  بخمســمائة أو ســبعمائة أو ثمانمائــة بأقــل مــن ذلــك، وِثــق بــك أخــوك المســلم وصــدَّ

 طلبت؛ ألنك حلفت.
  طالب:.........

ـأنت اآلن اشتريتها بألف دفع لك من الكسـب فـوق األلـف، وأنـت مـا د احلفت ظاهر   منـه، أو  اوَّل قريب ـ افعـت ألف 
ق بـين  حلفت أنها ُيسمونها ماركة أو ُيسمونها ما شاءوا من النوع الجيد، وأنت المسكين هذا ما يعـرف وَّل ُيفـرِ 

اشــتراها بنــاء  علــى يمينــك، النتيجــة أن هــذا المــال الــذي حرصــت عليــه وكســبته بيمينــك  ،األصــلي مــن التقليــد
َّل  من أن تستفيد من هذا األلف ُتنزع بركته، وكثير ا مـا يـذهب مـن بـين يـديك الكاذبة ُتعاقب بنقيض قصدك، فبد

ويلهـث ورائـه، ثـم النتيجـة  ،بدون فائدة، وما ابُتلي الناس بأموٍر ما كانوا يعهدونها يحـرص علـى جمـع الحطـام



 997 

نسـأل  ،يـرأو يمـرض هـو، فيـذهب عليـه بـالعالج، وهـذا كث ،، وفي الليل يمرض واحد من أبنائهاأن يكسب مبلغ  
 هللا العافية.

 طالب:........  
ـا فهـو غمـوس، فـإن لـم يكـن كاذب ـا فمحـق  الحديث عام، لكن إذا كان كاذب فهـو غمـوس َّل شـك، إذا كـان كاذب 

 البركة حتى ولو كان صادق إذا أكثر من ذلك، ومشى سلعته باليمين.  
 يعني البخاري ومسلم." أخرجاه"

 هذا عمومه واضح، هذا الباب عمومه واضح. نعم هو كاذب، لكنباليمين الكاذب، 
ــم  َّللا   »قــال:  -صــلي هللا عليــه وســلم-رضــي هللا عنــه أن رســول هللا " الفارســي "وعــن ســلمان" فيــه « ث الث ــة  ال ي ك ل  م ه 

أو بعض الناس لغضبه  اعلى ما يليق بجالله وعظمته إذا كان َّل ُيكلم ُأناس   -جلَّ وعال–إثبات صفة الكالم هلل 
{ليهم، فمن رضي عنه يثبت له الكالم، مثل الرؤية ع وب ـون  ج  ئ ـذ  ل م ح  م  ـم  ي و  ب  ه  ـن  ر  ـم  ع  لمـا  [15]المطففـين: }ك ال  إ ن ه 

 حجب الكفار دل على أن المؤمنين يرونه يوم القيامة. 
م  » ك  يه  لهم وُيوثقهم، ويجعل ويبعث« ال ي ك ل  م ه م  َّللا   و ال ي ز    و ينشر في الناس توثيقهم.أ يعني ُيعدِ 
ل ه م  ع ذ اب  أ ل يم  »  شديد مؤلم.« و 
ي م ط  ز ان  »  ،األشيمط من اختلط شـعره األبـيض باألسـود، الشـمط: الشـيب، اخـتلط شـعره بالشـيب يعنـي كبيـر« أ ش 
فــي نســأل هللا العافيــة، وَّل شــك أن الكبيــر الــداعي إلــى الزنــا عنــده ضــعيف ممــا يــدل علــى أن وقوعــه  «ز ان  »

م على الكبار والصغار، لكن الصغير عنده الشـهوة أقـوى فالفاحشة لُخبٍث في نفسه وطويته وإَّل  وقـد  ،الزنا ُمحرَّ
تغلبه في وقٍت من األوقات، لكن الكبير ما الذي دعاه إلى الزنا إَّل خبث منغرس في نفسه، ُخبث طويـة، نسـأل 

 هللا العافية.  
ي م ط  ز ان  » رح والتعديل عند أهل الحديث يقولون: شيٌخ يتصابى، مـا معنـى هـذا؟ يتشـبه في بعض ألفاظ الج« أ ش 

 ويفعل أفعالهم، وُيظهر نفسه خالف ما هو عليه.   ،بالصبيان
ب ر  » ت ك   ،يترفـع علـى النـاس، ويتكبـر علـيهم ،عائل: يعني فقيـر كثيـر العيـال، ومـع ذلـك هـو ُمسـتكبر« و ع ائ ل  م س 
ق   و  » ـط  الن ـاس  ال ك ب ر  ب ط ر  ال ح  مـع أنـه عائـل فقيـر مـا يملـك مـن مقومـات الِكبـر، يعنـي الغنـي والقـوي فـي  «، و غ م 

بدنه أو كذا عنده شيء يدفعه إلـى ذلـك، لكـن العائـل الفقيـر الـذي لـيس عنـده شـيء، ممـا يـدل علـى أن الِكبـر 
 غريزٌة في نفسه. 

ت ري إال  ب» ل  َّللا   ل ه  ب ضاعت ه؛ ال ي ش  ع  ر ج ل  ج  وهذا هو الشاهد من الحديث للباب ُيكثر « ي مين ه، وال ي ب يع  إال  بي مين هو 
ت ري إال  بي مين ـه» ،-جلَّ وعال–الحلف باهلل  وهللا إني وجدت هـذه السـلعة بكـذا بأقـل ممـا  إن اشترى وهللا،« ال ي ش 

 ُعِرضت به، وإن باع اشتريتها بأكثر.
   .ما ُيوضحه على كل حال المعنى واضح، وفيه مما تقدم

  ".صحيح رواه الطبراني بسند  « وال ي ب يع  إال  بي مين ه»"
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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
، د هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسـوله نبينـا محمـد وعلـى آلـه وأصـحابه أجمعـينالحم

 أما بعد...
عـن عمـران بـن حصـين  (الصـحيح)وفـي : في باب ما جاء في كثـرة الحلـف: "-رحمه هللا تعالى–فيقول المؤلف 

ين  ي ل ــون ه م  » :-صــلي هللا عليــه وســلم-قــال: قــال رســول هللا  -عنــهتعــالى رضــي هللا - ــي، ث ــم  ال ــذ  ن  ي ــر  أ م ت ــي ق ر  ث ــم  ، خ 
م   ين  ي ل ون ه  {: -جـلَّ وعـال–هذه األمة هي خير األمم بـال شـك؛ لقـول هللا  "«ال ذ  ـت  ل لن ـاس  ر ج  ـة  أ خ  ي ـر  أ م  ]آل  }ك ن ـت م  خ 

ون  ب ال م  : -جلَّ وعال–والخيرية مقرونة بقوله  [110عمران: {}ت أ م ر  ن  ع ن  ال م نك ـر  و  ت ن ه  وف  و  ر   ،[110]آل عمـران: ع 
 فهذه األمة خير األمم إن قامت بالوصف الذي ُعلِ قت عليه الخيرية.

رضــوان هللا  -والمــراد بهــم صــحابته ،-عليــه الصــالة والســالم–هــذه األمــة التــي هــي خيــر األمــم خيرهــا قرنــه 
 . -عليهم

ين  ي ل ون ه م  » م  ث م  ، ث م  ال ذ  ين  ي ل ون ه  القرن الجيـل مـن النـاس علـى قـول كثيـٍر مـن أهـل العلـم، ومـنهم مـن يُحـده « ال ذ 
قـال بعضـهم: سـبعون، وقـال بعضـهم: تسـعون، أقـوال كثيـرة و ن، وبالسنين، فيقـول: مائـة سـنة أو مائـة وعشـر 
 ذكرها الحافظ ابن حجر في )فتح الباري(.

ة انقـرض بمـوت آخـرهم أبـي واثلـة عـامر بـن الطفيلـي الـذي مـات هذا القرن الذي ُحد بهذا الحد، قرن الصـحاب
ال يـأتي علـى »قال سنة عشٍر من الهجـرة:  -عليه الصالة والسالم–سنة عشٍر ومائة، مائة وعشر؛ ألن النبي 

يعنـي مـن ليلتـه  «الناس مائة عام وعلى وجه األرض نفس  منفوسة أو ما من نفس  منفوسة يـأتي عليهـا مائـة عـام
 ه فيها، فمات أبو الطفيل سنة عشٍر ومائة.التي قال

انقــرض عصــر الصــحابة بوفــاة آخــرهم، وإن كــان بعضــهم يقــول: َّل ُيســمى عصــر الصــحابة إَّل إذا كــانوا كثــرة 
ن القـرن إغالبة، وإذا كان األكثر من التابعين، قالوا: هذا عصر التابعين، وكذلك ما بعده؛ ولذا يقول بعضـهم: 

 عام ا. أربعون 
ـا بـدليل أنـه بعـد وفاتـه أيرى وابن حجر  سـنة عشـر إذا ضـربنا  -عليـه الصـالة والسـالم–ن القـرن سـبعون عام 

ن، وحـدَّ نهايـة القـرون المفضـلة بمـائتين ون وعشـر ان وعشـرة، مـع العشـر مائتـاالسبعين في ثالثة الناتج مائت
 اختاره ابن حجر.وعشرين؛ ألنه كثرت فيها الفتن، وكثر فيها القتل، وكثر فيها اَّلنحراف، هذا ما 
ن الصـحابة وهـم خيـر القـرون، إوعلى كل حال َّل شك أن جيل الصحابة جيل َّل قبله وَّل بعده خيـٌر منـه، حتـى 

عيسـى، ومـن السـبعين الـذي  ، حـوارييخير األمة، واألمة خير األمم، قالوا: إن الصحابة أفضـل مـن الحـواريين
بمـن هـو خيـٌر  يـأتيرسول، فال قبلهم وَّل بعدهم مـن ومن غيرهم من أصفياء ال -سالمعليه ال–اختارهم موسى 

منهم، قد يأتي بعض األفراد من التـابعين مـن هـو فـي العلـم أو فـي العبـادة َأمَيـز مـن بعـض الصـحابة فـي هـذا 
حبة فأمٌر َّل يناله أحـٌد سـواهم؛ ولـذا جـاء فـي الحـديث أن للعامـل عنـد فسـاد الزمـان  -الباب، أما في باب الصُّ

ـن ك م  »له أجر خمسين قالوا: منا أو منهم؟ قال:  -والمراد أهله وهـذا معـروٌف أن التفضـيل فـي العمـل بغـض  ،«م 
 النظر عن الصحبة التي َّل ُيشاركهم فيها أحد.
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ن ي» ين  ي ل ون ه م  ، ق ر  وَّل شك أن عهد التابعين فيه الخير أظهـر، والعلـم والفقـه فـي الـدين، والعمـل والعبـادة « ث م  ال ذ 
كثــر، فهــم الــذين يلــون الصــحابة، يلــونهم أتبــاع التــابعين، ويشــاركونهم فــي ظهــور الخيــر والعمــل بــه والــدعوة أ

 والدعوة إليه، فهؤَّلء القرون الثالثة هم أفضل األمة.
 ثم يأتي أناس وَّل يزال كل زماٍن خيٌر من الذي يليه، فال يأتي زماٌن إَّل والذي بعده شرٌّ منه إلى قيام الساعة.

: إننا رأينا في بعض األقطار في العصور المتأخرة، وقرأنا عن قروٍن متقدمة فلو قارنا وجـدنا هـذا قد يقول قائل
 المتأخر أفضل من المتقدم.

ن فــي جهــٍة مــن الجهــات يكونــون أفضــل مــن غيــرهم فــي الجملــة، وهــذا َّل يمنــع أن يوجــد أفــراد أو ُأنــاس معينــ
              ن على جهة العموم.   الكالم على القرو ،والمفاضلة الفردية ما هي بواردة

ين  ي ل ــون ه م  »" ــي، ث ــم  ال ــذ  ن  ــر  أ م ت ــي ق ر  ي  ين  ي ل ــون ه م  ، خ  " ا؟قــال عمــران: فــال أدري أذكــر بعــد قرنــه مــرتين أو ثالًثــ« ث ــم  ال ــذ 
  الُمحقق أنها مرتان، فالقرون الُمفضلة ثالثة.

د  » ه  ًما ي ش  ك م  ق و  د  د ون  ث م  إ ن  ب ع  ـه  ت ش  ك م  » «ون  و ال  ي س  ـد  للقـرون المفضـلة؟ مـا أم الخطـاب لمـن، للصـحابة  «ث ـم  إ ن  ب ع 
ك م  »قال: بعدهم، قال:  د   .«ب ع 

 طالب: بعد الصحابة.
 بعد الصحابة.

د ون  » ه  ت ش  د ون  و ال  ي س  ه  ًما ي ش  د ون  » يدلون بشهاداتهم قبل أن ُتطلب منهم« ق و  ه  ت ش   .«و ال  ي س 
ت م ن ون  » ون ون  و ال  ي ؤ  ي خ    يخونون األمانات؛ ولذلك َّل يأتمنهم أحد.« و 
ون  و ال  ي  » ر  ي ن ذ  م ن  و و  م  الس   ر  ف يه  ه  ي ظ    أين الشاهد من الحديث للباب الحلف؟ «ف ون  و 

 طالب:.........
 ما ُيلزم.

 طالب:.........
ون ون  » ي خ   أين اليمين؟« و 

 طالب:.........
ت ه  »نعـــم  اد  ـــه  ي ن ـــه  ش  ي م  ين ـــه  و  م  ي م  ه  ـــد  ة  أ ح  اد  ـــه  ـــب ق  ش  د ون  و ال  »ُيفســـره مـــا بعـــده ُيفســـره الحـــديث الـــذي بعـــده  «ت س  ـــه  ي ش 

د ون   ه  ت ش   .«ي س 
وجاء مـدح مـن ُيبـادر بالشـهادة، لمـاذا؟ محمـول علـى إذا مـا جهـل هـذه الشـهادة صـاحبها، وخشـي أن يضـيع 

ال مانع أن ُيدلي فدر بأداء شهادته؛ من أجل أَّل يكتم، فإذا خشي على الحق أن يضيع الحق على صاحبه، فبا
 بشهادته؛ لعدم علم صاحبها به.

ت م ن ون  » ون ون  و ال  ي ؤ  ي خ   يخونون األمانات.« و 
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:........
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 نت عليه تجب.إذا تعيَّ 
 طالب:.........

 ياع الحق على صاحبه يجب َّل يجوز كتمانه.  ولو لم ُيسأل، إذا خشي من ض
ت م ن ون  » ون ون  و ال  ي ؤ  ي خ   يعني إذا ظهرت الخيانة، فمن يأمن الخائن؟« و 
ون  و ال  ي  » ر  ي ن ذ  يًرا{ واجب والوفاء بالنذر «ف ون  و و  ت ط  ر ه  م س  ان  ش  ًما ك  اف ون  ي و  ي خ   .[7]اإلنسان: }ي وف ون  ب الن ذ ر  و 
م ن  » م  الس   ر  ف يه  ه  ي ظ  ـا ُخلـق  «و  ره في األكل، والعناية به؛ حتى يسمن ويغفل عمَّ والذم متوجه على من يقصد الشَّ

منة كما يقولون: ُتذهب الفطنة  وُتوِرث الغفلة، وَّل ُيمدح بها أحد. ،من أجله؛ ألن السِ 
 يباني.قال بعضهم: ما رأيت عاقال  سمين ا إَّل أن يكون محمد بن الحسن الش

منة من غير طلٍب من صاحبها وبحٍث عنهـا وجـاءت؛ ألن بعـض النـاس مـا يحتـاج  يأكـل أكلـه أن إذا كانت السِ 
كـذا، هـذا مـا ُيـالم، لكـن الـذي ُيـالم أن تتجـه همتـه  هكـذا وفيـ هُغـدد وفيـ همن أقل الناس ويسمن، يقولـون: فيـ

 لتغذية جسده دون قلبه.
 طالب:........

مــا المــانع؟ عــالج؛ ألن  ،إليهــا مــا المــانع؟ إذا اضــُطر اإلنســان إليهــا وُأِمنــت المفســدة هــذا إذا اضــُطر اإلنســان
 بعض الناس ما له عالج ترك األكل، وأكثر المشي، وفعل جميع األسباب ويزيد، هذا ما له عالج.

 طالب:........    
م  » ر  ف يه  ه  ي ظ   يعني: يكُثر. «و 
ــر  الن ــاس  » قــال: -صــلي هللا عليــه وســلم-النبــي  أن -رضــي هللا عنــه– عــن ابــن مســعود  : وفيــه" ي  هنــاك خيــر  "«خ 

أمتي، وهنا خير الناس وهو باٍق على عمومه؛ ألن األمة خير األمم، فخير هذه الخيرية خير هذه األمـة الـذين 
 هم خير الناس، خير األمم هم خير الناس. 

ين  ي  » ، ث م  ال ذ  ين  ي ل ون ه م  ن ي، ث م  ال ذ   وهي القرون المفضلة. ،ثالث قرون  كما تقدم« ل ون ه م  ق ر 
ت ه  » اد  ـــه  ين ـــه  ش  ي م  ـــه ، و  ين  م  ي م  ه  ـــد  ة  أ ح  اد  ـــه  ـــب ق  ش  م  ت س  ـــو  ـــيء  ق  َّل يهـــتم بالشـــهادة وَّل بـــاليمين، تجـــده األيمـــان  «ث ـــم  ي ج 

  أي في هذا الباب.  والشهادات عنده رخيصة، فال يدري أُيقدم هذه أم هذه؟ لعدم تحريه وتوقيه، وهو ر 
وهـذا مـن بـاب التأديـب والتربيـة، كمـا " كانوا يضـربوننا علـى الشـهادة والعهـد ونحـن صـغار" :النخعي "قال إبراهيم"

ـر  »بضـرب اَّلبـن إذا بلـغ عشـر ا ولـم ُيصـلِ   -عليه الصالة والسـالم–أمر النبي  ـا ل ع ش  ل ي ه  ـر ب وه م  ع  والتأديـب « و اض 
ـا بالضرب سواء  كان للول د أو للزوجة كما جاء في القرآن عند الحاجة َّل مانع منه وهو مشروع، التأديب عموم 

ر إَّل بالضرب فليكن.  مشروع، فإن تأدى هذا المشروع بغير الضرب بما دونه، فذلك المطلوب، وإن تعسَّ
ة  عامة كاإلمـام ومـن يعني من وَّلهم هللا أمرهم إما وَّلية خاصة كاألب ونحوه، أو من ُولي وَّلي" كانوا يضربوننا"

ن مـن ولـي األمـر أن يُينيبه في هذا البـاب يضـربه، مثـل: رجـال الحسـبة فـي الـزمن القـديم والقريـب كـانوا مخـول
يضربوا المخالفين، وفي ِحسبة على الباعة، في ِحسبة على كذا وعلى كذا، كانت في أسواق المسلمين قائمـة، 

 ب.فمن غش يؤدَّب، ومن خان يؤدَّب، ومن سرق يؤدَّ 
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يعني غير مكلفين، ُتقبل شـهادة غيـر  "ونحن صـغار"يضربونهم على الشهادة والعهد، الشهادة!  "ونحن صغار"
المكلف؟ الجمهور َّل؛ ألنه َّل يؤمن أن يكذب؛ ألنه لم يجِر عليه قلم التكليف، وقال بعضهم: ُتقبل، بدَّللة هـذا 

 الحديث وغيره.
ا، ولـم ُيوجـد غيـرهم بحيـث لـو لـم ُتقبـل لضـاع الحـق، والصـغار إذا وبعضهم يقول: ما داموا مجتمعين لم يتفرقو 

ح هذا القول من أهل العلم كم هو الشـأن فـي ف ،تفرقوا سهل التأثير عليهم، لكن ما داموا مجتمعين بعضهم ُيرجِ 
 قبول روايتهم رواية المراهقين الذين قاربوا اَّلحتالم، فإن بعض أهل العلم يرى هذا.

شهادة الصغار المميزين إذا ُأِمن التأثير عليهم َّل شك أنه أهون وأسهل من ضـياع الحـق وعلى كل حال قبول 
 إذا لم يوجد غيرهم.

{يقول:  -جلَّ وعال–هللا " فيه مسائل: األولى: الوصية بحفظ األيمان" ف ظ وا أ ي م ان ك م   [.89]المائدة: }و اح 
ـة  »الشيخ جاء في المسائل على الرواية األخـرى " لبركةل للسلعة، ممحقة   الثانية: اإلخبار بأن الحلف منفقة  " ق  ح  م م 

ب   ب  » الذي في الرواية التي اعتمدها« ل ل ك س  ق ة  ل ل ك س  ح  ق ة  ل ل  » والرواية األخرى « م م  ح   .«بركةم م 
ى أبخس األثمان، يبذل اليمين علبها" ال يبيع إال و  إال بيمينه الوعيد الشديد فيمن ال يشتري " من المسائل" الثالثة"

ال يبيـع و  إال بيمينـه الوعيـد الشـديد فـيمن ال يشـتري لو أراد أن يشتري بصلة حلف، ولو أراد أن يبيع مثلهـا حلـف "
  بها".إال 

ي م ط  ز ان  »" الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي" ما فيه ما يدعوه من شدة الشهوة إلى الزنا، « أ ش 
ان يغـوي، وقـد ُيفـتن اإلنسـان، وقـد ُيعاقـب بـذنٍب آخـر تكـون عقوبتـه أن ُيفـتن بالنسـاء أو مـا قد ُيوجد والشـيط

  ". التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعيأشبه ذلك، كالذي دعا عليه سعد "
دي يعني عدم الحاجة دليل على أنه متسـاهل فـي هـذا البـاب، فـال يـؤ " فون ستحل  الخامسة: ذم الذين يحلفون وال ي  "

 اليمين إَّل إذا طلبها.
 طالب:........

القياس على الشهادة مثلـه، الشـهادة مفادهـا إثبـات الحـق سـواٌء صـاحبها اليمـين أو لـم  "وال ي ستحلفون" هما في
 ُيصاحبها، لكن هذا أشد، إذا أدى الشهادة قبل أن ُيطلبها وأكد ذلك باليمين هذا أشد.  

"ال أدري  بنـاء  علـى الشـك مـن عمـران" علـى القـرون الثالثـة، أو األربعـة -صلي هللا عليه وسلم-السادسة: ثناؤه "
 والراجح أنها ثالثة مع قرنه.أذكر بعد قرنه اثنين أو ثالًثا؟" 

 من الخصال التي جاءت في الحديث." كر ما يحد  بعدهموذ  "
والشــهادة َّل شــك أن فيهــا  مثــل ذم الــذين يحلفــون وَّل ُيســتحَلفون،" ستشــهدون الســابعة: ذم الــذين يشــهدون وال ي  "

 للحقوق إذا كانت بغير حق، وبعضهم يستروح إلى رد الشهادة إذا ُأوديت قبل طلبها. اتضييع  
 طالب:........

ر حتى يغلب على ظنه أنه أدى، حتى يغلب على ظنه ما يتأكد التأكد صعب.   ُيكفِ 
باب التربية والتأديب يقوم بـه األب، يقـوم  وهذا من" الثامنة: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد"

 به ولي األمر ومن وَّله من نوابه لتأديب الصغار وتنشئتهم على الصدق، واألخالق الفاضلة.
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 وهللا أعلم.
 طالب:.........

ب.  المعلم له أن يؤدِ 
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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
    .نعم

بســم هللا الــرحمن الــرحيم، الحمــد هلل رب العــالمين، وصــلى هللا وســلم وبــارك علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه 
 أجمعين.

 اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
ف ـ: هوقولـ، بـاب مـا جـاء فـي ذمـة هللا وذمـة نبيـه" :-رحمـه هللا تعـالى–قال اإلمام المجدد ت م  }و أ و  ـد  َّللا   إ ذ ا ع اه ـد  ه  وا ب ع 

ه ا{ ك يد  د  ت و  وا األ  ي م ان  ب ع   [ اآلية.91]النحل: و ال ت ن ق ض 
ــ -صــلي هللا عليــه وســلم-رســول هللا  قــال: كــان -رضــي هللا عنــه– عــن بريــدة  أو ســرية   ا علــى جــيش  ر أميــرً إذا أم 

ـم  َّللا   »ا، فقـال: أوصاه بتقوى هللا ومن معه من المسلمين خيـرً  وا ب اس  ـز  وا  اغ  ـز  ـر  ب ـالِل  ، اغ  ف  ـن  ك  ـب يل  َّللا  ، ق ـات ل وا م  ف ـي س 
ل وا م  إ ل ـ ،و ال  ت غ  ع ه  ، ف ـاد  ر ك ين  ك  م ن  ال م ش  ل يًدا، و إ ذ ا ل ق يت  ع د و  ت ل وا و  ث ل وا، و ال  ت ق  وا، و ال  ت م  ر  د  ـال  و ال  ت غ  : خ ص  أ و  -ى ث ـال   

ل  خ   ، ما ف أ ي ت ه ن   -ال  ـن ه م  ك ف  ع  ، و  ن ه م  ب ل  م  ا، ف اق  اب وك  إ ل ي ه  ، ث ـم  ث ـم  أ ج  ـن ه م  ب ـل  م  ، ف اق  ـاب وك  م ، ف ـإ ن  أ ج  ـال  س  ـم  إ ل ـى اإل   ع ه  اد 
ب ـر ه م  أ   ، و أ خ  ر ين  ـاج  ار  ال م ه  ـم  إ ل ـى د  ار ه  ـن  د  ، م  ل  ـو  م  إ ل ـى الت ح  ع ه  ،اد  ل ـوا ذ ل ـك  ـم  إ ن  ف ع  ، ف ن ه  ر ين  ـاج  ـا ل ل م ه  ـم  م  ـا و  ل ه  م  م  ل ـي ه  ع 

 ، ر ين  ـــاج  ل ـــى ال م ه  ـــع  اف  ـــم  َّللا   أن يتحولـــوا منهـــا إ ن  أ ب ـــو  ك  م  ح  ل ـــي ه  ـــر ي ع  ، ي ج  ين  ـــل م  ر اب  ال م س  ـــأ ع  ـــم  ي ك ون ـــون  ك  ب ر ه م  أ ن ه  ـــأ خ   ، ف 
ر ي ع  تعالى ي ي ج  ، ف ـ، ال ذ  ين  ـل م  ـع  ال م س  وا م  ـد  اه  ء ، إ ال  أ ن  ي ج  ـي  ـة  ش  ، و ال غ ن يم  ء  ـي  ـم  ف ـي ال ف  ، و ال  ي ك ـون  ل ه  ن ين  م  إ ن  ل ـى ال م ـؤ 

ي ة ، ف إ ن   ز  ط اء  ال ج  م  إ ع  ل ه  ا، ف س  ا، ف   هم أجابوك،ه م  أ ب و  ، ف إ ن  ه م  أ ب و  ن ه م  ك ف  ع  ن ه م  و  ب ل  م  ، و إ ن  ف اق  ق ـات ل ه م  ن  ب ـالِل  ، و  ـت ع  اس 
م ة  ن ب ي    ذ  م ة  َّللا  ، و  ل  ل ه م  ذ  ع  ًنا، ف أ ر اد وك  أ ن  ت ج  ت  ح ص  ر  اص  م ـة  َّللا  هح  ـم  ذ  ـل  ل ه  ع  ـة  ن ب ي ـو  ، ف ال  ت ج  م  ـم  هذ  ـل  ل ه  ع  ل ك ـن  اج  ، و 

، ف إ ن ك   اب ك  ح  م ة  أ ص  ذ  ، و  م ت ك  وا ذ  ذ  ف ر  م  ممم  إ ن  ت خ  ذ  ، و  م  ـة  ن ب ي  ـ أصحابكم مك  م  ذ  م ـة  َّللا  ، و  وا ذ  ف ـر  ل ي ك م  م ن  أ ن  ت خ  ن  ع  ، هأ ه و 
ل ك ن   م  َّللا  ، و  ك  ل ى ح  م  َّللا  ، ف ال  ت ن ز ل ه م  ع  ك  ل ى ح  ًنا، ف أ ر اد وك  أ ن  ي ن ز ل وا ع  ت  ح ص  ر  اص  ، ف إ ن ـك   أ ن ـز  و إ ن  ح  ـك  م  ك  ل ـى ح  ل ه م  ع 

، أ م  ال   م  م  َّللا   ف يه  ك  يب  ح  ر ي أ ت ص   رواه مسلم. «ال  ت د 
 فيه مسائل:

 ذمة المسلمين.، وبين األولى: الفرق بين ذمة هللا وذمة نبيه
 ا.الثانية: اإلرشاد إلى أقل األمرين خطرً 

م  َّللا   »الثالثة: قوله:  وا ب اس  ز  ب   اغ   .«يل  َّللا   ف ي س 
ف ر  ب الِل   »الرابعة: قوله:   .«ق ات ل وا م ن  ك 

ق ات ل ه م  »الخامسة: قوله:  ن  ب الِل  ، و  ت ع   .«ف اس 
 السادسة: الفرق بين حكم هللا وحكم العلماء.

 ".ال يدري أيوافق حكم هللا أم ال السابعة: كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم  
، ين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسـوله نبينـا محمـد وعلـى آلـه وأصـحابه أجمعـينالحمد هلل رب العالم

 أما بعد...
 الذمة: العهد، والميثاق المؤكد." باب ما جاء في ذمة هللا وذمة نبيه": -رحمه هللا تعالى–فيقول اإلمام المؤلف 
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{ "وقوله: ت م  د  َّللا   إ ذ ا ع اه د  ه  ف وا ب ع  ذمـة هللا هـي عهـده، فيجـب الوفـاء بعهـد هللا لألمـر بـذلك فـي [" 91]النحـل: }و أ و 
{قولـــــه:  ت م  ـــــد  ـــــد  َّللا   إ ذ ا ع اه  ه  ـــــوا ب ع  ف  { ،[91]النحـــــل: }و أ و  ق ن  ـــــد  ـــــل ه  ل ن ص  ـــــن  ف ض  ـــــد  َّللا   ل ـــــئ ن  آت ان ـــــا م  ـــــن  ع اه  م  م  ـــــن ه  م   }و 
ل م ا آت اه م  م ن  ف  وكانت النتيجة  ،[75]التوبة: ل وا ب ه {}ف  ل ه  ب خ  م  إ ل ى والنتيجة  ،[76]التوبة: ض  اًقا ف ي ق ل وب ه  ف  م  ن  ق ب ه  }ف أ ع 

ن ه { م  ي ل ق و  يعني لو أن اإلنسان يقول: إذا طلـع الراتـب سأتصـدق بـألف ريـال، ثـم طلـع الراتـب ومـا  [77]التوبة: ي و 
 تصدق بخل، يتناوله الحكم؟ َّل.

 طالب:........
م  }بدون عهد  {العهد شديد، العهد موثَّق بيمين  [75]التوبة: ن ه م  م ن  ع اه د  َّللا  {و   جواب قسم. [75]التوبة: }ل ئ ن 

ن ـه {إذا اجتمع الميثاق والعهد والقسم اجتمعت المؤكدات  م  ي ل ق و  م  إ ل ـى ي ـو  اًقا ف ي ق ل ـوب ه  ف  م  ن  ق ب ه  لكـن  [77]التوبـة: }ف أ ع 
 يوم سأتصدق أو فعلت يعني بدون عهود وَّل مواثيق.لو قال: إذا رزقني ال

ا؛ ألنهـا  هل يلزمه أن يفـي؟ هـل هـذا نـذر؟ َّل، َّل يلزمـه، لكـن مـن الوفـاء أن يفـي بمـا التـزم ولـو لـم يكـن مؤكـد 
 صدقة ما أخرجها من ماله، وإذا لم ُتخرج من المال َّل يلزمه الوفاء بها.

 .نعم
 طالب:........

ووقت الوجوب، إذا جاء مضان أتصدق بكذا، في شعبان رجع،  -الذي تقصده؟ هذا-في مسألة سبب الوجوب 
هذا نظير الطالق المعلق بوقٍت ُمعين، إذا قال لزوجته: إذا جاء رمضان فأنِت طالق، الجمهـور علـى أنـه يقـع، 

مـا نحـن  ولو أنه ُذِكر عن شيخ اإلسالم أنه مادام وقت الوجوب ما جاء ما يقع، بإمكانه أن يرجع عنه، ومثلـه
 فيه.

 طالب:.........
 في إخراجه من المال.

 طالب:........
 فيها نوع اعتالف، لكن إذا قيل بمثل ما قال به شيخ اإلسالم فالمسألة قريبٌة منها.

بمليون ريال، ومات قبل أن يبني، وقبل أن ُيخرج المال من ماله يلزمـه شـيء؟  ابني مسجد  اآلن شخص قال: أ
ـا وأخرجـه مـن مالـه، وقـال: هـذا المليـون لبنـاء نه؟ َّل، لكن لو وضـع لـه حسـاب  وا عيلزم الورثة أن ُيخرج ا خاصًّ

  مسجد.
 طالب:........

 يلزمهم حينئٍذ يلزمهم.
ه ا{: هوقول" ك يد  د  ت و  وا األ  ي م ان  ب ع  ت م  و ال ت ن ق ض  د  َّللا   إ ذ ا ع اه د  ه  ف وا ب ع   .يعني بعد توكيدها[" 91]النحل: }و أ و 

أم مؤكـدة ورأى غيرهـا خيـر ا منهـا ُتـنقض  اعرفنا أن اليمين ُتنقض إذا رأى غيرها خير ا منها، لكن إذا كانت يمين  
ه ا{يقول:  -جلَّ وعال–َّل؟ إن هللا  ك يد  د  ت و  وا األ  ي م ان  ب ع   .[91]النحل: }و ال ت ن ق ض 

 طالب:........
 ين؟أ
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 طالب:........
ـا وأكَّـد ذلــك بأيمـان ُمغلَّظـة وعرأى غيرهـا خيـر ا منهـا، ح ن هـود ومواثيـق، ثـم رأى أو قيـل لــه: إلـف أَّل ُيكلـم فالن 

المصلحة أن ُتكلمه، وَّل يجوز لك أن تهجر أخاك هذا يمين معصية َّل يجب الوفاء به، فعليه على خـالف بـين 
 أهل العلم هل ُيكفَّر أو َّل ُيكفَّر في مثل هذا؟

د فأم ر عن يمينه ويأتي هـذا المبـاح، لكـن إذا فبعد توكيدها إذا لم تؤكَّ رها أخف، يعني في مباح يستطيع أن ُيكفِ 
 أكده في ُمباح وأكده؟

 طالب:.......
د؟ هما هو في محظور: كقطيعة رحم أو هجران مسلم هذا َّل يجوز أن يفي به، لكن في  مباح ومؤكَّ

 طالب:.......
 لك باليمين.َّل، لو رأى انتهينا، ُمباح مستوي الطرفين وأكَّد ذ

ه ا{ ك يد  د  ت و  وا األ  ي م ان  ب ع   [.91]النحل: }و ال ت ن ق ض 
 طالب:.........

 .نعم
 طالب:.........

أنـا أريـد مسـتوي  ،هو حلف هذه المسألة ضمن المسألة التي قلنا: إنها فـي قطيعـة رحـم وغيرهـا خيـٌر منهـا، َّل
 الطرفين.

 طالب:.........
ــد ذلــك أقســم بــاهلل أن يقضــم هــذا ال رغيــف لــيس بحاجــٍة إليــه، وَّل يضــره إذا أكلــه، فالمســألة علــى اإلباحــة، وأكَّ

 بأيمان.
 طالب:........

 نعم أكده بيمين مؤكدة.
ه ا{ ك يـد  ـد  ت و  وا األ  ي م ان  ب ع  إنـي ال أحلـف علـى شـيء  فـأرى »يعنـي هـل هـذا معـارض لحـديث  [91]النحـل: }و ال ت ن ق ض 

 ذا في غير المؤكد، وهذا في المؤكد؟نقول: ه «غيرها خيًرا منها
 طالب:........

 هو الظاهر التأكيد، األيمان يتأدى بقوله: وهللا، والتوكيد قدٌر زائد على ذلك.
 طالب:........

 األيمان المقصود بها في النص اليمين الشرعي بذكر باسم هللا.
 طالب:........

 ه مؤكد.المهم أن ،أو معنوي واحد التوكيد إما توكيد لفظي  
 طالب:.......

وا{النقض بدون كفارة أو بكفارة   [؟91]النحل: }و ال ت ن ق ض 
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 طالب:.......
 يلزمه.

 طالب:.......
ه ا{ ك يد  د  ت و  وا األ  ي م ان  ب ع   القرطبي سورة النحل آية واحد وتسعين. [91]النحل: }و ال ت ن ق ض 

 طالب:.......
 َّل من التفسير.

 طالب:.......
 ، وهود في السابع.السادس

 طالب:.......
 العاشر.

 طالب:........
{لكن يكون ذكرها بعد قوله:  ت م  د  َّللا   إ ذ ا ع اه د  ه  ف وا ب ع   .توكيد لما تقدم [91]النحل: }و أ و 

 طالب:.......
لمنــع يكــون إذا كــان المــراد بهــا العهــود والمواثيــق، ولــيس المــراد بهــا مــا ُيــراد بــاليمين فــي األصــل أنــه الحــث وا

{معناها هو معنى  ت م  د  َّللا   إ ذ ا ع اه د  ه  ف وا ب ع   [.91]النحل: }و أ و 
ه ا :بسم هللا الرحمن الـرحيم "قولـه تعـالى ك يـد  ـد  ت و  ـان  ب ع  ـوا األ  ي م  ت م  و ال ت ن ق ض  ـد  َّللا   إ ذ ا ع اه ـد  ه  ف ـوا ب ع  ل ـت م  َّللا    }و أ و  ع  ق ـد  ج  و 

ل ي ك م  ك   {ع  ل ون  ع  ل م  م ا ت ف   [.91]النحل: ف ياًل إ ن  َّللا   ي ع 
 فيه ثال  مسائل:

د  َّللا  { األولى: قوله تعالى: ه  ف وا ب ع   [.91]النحل: }و أ و 
ه ا{}الثانية: قوله تعالى:  ك يد  د  ت و  وا األ  ي م ان  ب ع   [.91]النحل: و ال ت ن ق ض 

 ".د، وهما لغتانوتأكيد، ووكد وأك   وكيد  بعد تشديدها وتغليظها، يقال: ت :يقول
 والواو أفصح.
 طالب:.......

 توكيد أو تأكيد، نعم.
ف ياًل{قوله تعالى:  :الثالثة" ل ي ك م  ك  ل ت م  َّللا   ع  ع  ق د  ج  وإنمـا  ،اقـال: ضـامنً ا، وي  قال: حافًظـوي   ،ايعني شهيدً [ 91]النحل: }و 

ه ا{}: قال ك يد  د  ت و   .وبين لغو اليمين ،ا بين اليمين المؤكدة بالعزمفرقً  [91]النحل: ب ع 
ا ردد فيـه األيمـان ثالًثـا، ي ـالتوكيد هو حلف اإلنسان في الشيء الواحد مرارً  :وابن القاسم عن مالك ،وقال ابن وهب  

 ".أو أكثر من ذلك
 .يعني التوكيد اللفظي

مثــل  قــال: فكفــارة ذلــك واحــدة   ،ال أنقصــه مــن كــذا كقولــه: وهللا ال أنقصــه مــن كــذا، وهللا ال أنقصــه مــن كــذا، وهللا"
 كفارة اليمين.



 1009 

 ر.قال يحيى بن سعيد: هي العهود، والعهد يمين، ولكن الفرق بينهما أن العهد ال يكف   
ب  » :-صلى هللا عليه وسلم–قال النبي  ـة   ي ن ص  م  الق ي ام  ر  ل ـو اء  ي ـو  ـاد  ت ـ ل ك ـل   غ  ر  ر  غ د  ـد  ـت ه  ب ق  ن ـد  اس  ـال  ع  ر ة   :ه  ي ق  ـد  ه  غ  ه ـذ 

 واحدة، وحل ما انعقدت عليه اليمين. وأما اليمين باهلل فقد شرع هللا سبحانه فيها الكفارة بخصلة   «ف ال ن  
 ".فال كفارة فيه. وقد تقدم في المائدة وقال ابن عمر: التوكيد هو أن يحلف مرتين، فإن حلف واحدةً 

 يكون معنويًّا أو لفظيًّا. هذا يحتمله اللفظ؛ ألن التوكيد إنما
 طالب:.......

 يمين؟أم هذا نذر 
 طالب:........

 على كل حال أدرج هذه اللفظة في مختصر الخرقي في األيمان؛ ألن المعنى واحد.
 طالب:........

 إذا حلف يلزمه ما حلف عليه.
 ترى باقي ثالثة أبواب حتى ننتهي.

 لحصيب.وهو ابن ا" عن بريدة: "-رحمه هللا–ثم قال 
السرية قطعـة مـن الجـيش مـن " أو سـرية   ا على جيش  ر أميرً إذا أم   -صلي هللا عليه وسلم-رسول هللا  "قال: كان 

ــنَّة أن  األربعمائــة فمــا دون، والجــيش مــا فــوق ذلــك، وَّل ُبــد مــن تــأمير األميــر علــى اثنــين إذا ســافر ثالثــة فالسُّ
ا منهم، النبي ُيؤمِ ر األ  مراء على الجيو  متى يبعثها وعلى السرايا.يؤمِ روا عليهم واحد 

 طالب:.......
تقـى وأورع، أإنما ُيؤمَّر أصلحهم لذلك، إنما يجب تأمير أصلحهم لـذلك، وأوفـاهم بالشـروط، قـد يكـون الشـخص 

عليـه –، أبو ذر أصدق الناس لهجة، ونصـحه النبـي ا، قد َّل يصلح أن يكون أمير  الكن ما يصلح أن يكون أمير  
 أَّل يتأمر على اثنين.      -السالمالصالة و 

ـــ -صـــلي هللا عليـــه وســـلم-رســـول هللا  "كـــان بفعـــل األوامـــر " أوصـــاه بتقـــوى هللا أو ســـرية   ا علـــى جـــيش  ر أميـــرً إذا أم 
 .[131]النساء: }أ ن  ات ق وا َّللا  {لألولين واآلخرين  -جلَّ وعال–واجتناب النواهي، وهذه وصية هللا 

يعنــي هــل أوصــاه بتقــوى هللا، وبتقــوى مــن معــه مــن المســلمين أو أوصــاه " مــن المســلمينومــن معــه  ،بتقــوى هللا"
 ؟ نعم اَّلحتمال األول َّل يرد."خيًرا"بتقوى هللا وأوصاه بمن معه من المسلمين 

بأَّل يشق عليهم، وَّل يتكبر عليهم، وَّل يترفع عليهم، وَّل يحقـرهم، وَّل يحملهـم مـا " اومن معه من المسلمين خيرً "
 طيقون.َّل يُ 

م  َّللا   » فقال:"  وا ب اس  ز  ب يل  َّللا   » -جلَّ وعال–اغزوا ُمستعينين باهلل « اغ   وإلعالء كلمة هللا.« ف ي س 
ف ر  ب ـالِل   » قاتلوهم، والقتال لمن كفر بـاهلل؛ لكفـره فقاتلوهم بعد عرض األمور اآلتية عليهم، فإذا أبوا « ق ات ل وا م ن  ك 

ل في اإلسالم أو بذل الجزية، كما ُيقاتل َمن اجتمعـوا علـى تـرك شـعيرٍة مـن شـعائر الـدين وعدم استجابته للدخو
أو امتنع من أداء ركٍن من أركان اإلسالم ولجأ إلى المنازعة والمشاقة، وقاتـل دون ذلـك فإنـه ُيقاتـل، كمـا قاتـل 

 أهل الردة. -رضي هللا عنه–أبو بكٍر 
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ا عند أهل العلم إما أهل بل ٍد امتنعوا عن أداء شعيرة من شـعائر اإلسـالم كـاألذان مـثال ، وجعلـه النبـي ُيقاتل أيض 
ت م  األ  ذ انإذا »عالمة على دار اإلسالم مـن دار الكفـر  -عليه الصالة والسالم– ع  ـم  كمـا أنـه ُيقاتـل إذا   «ف ك ف ـوا   س 

ت ـى ت ف ـيء  إ ل ـى هما ُتقاتـل اقتتل طائفتان من المسلمين دخلوا في الُبغاة، فحصـل الصـلح بينهمـا فرفضـت إحـدا }ح 
ر  َّللا  {  .[9]الحجرات: أ م 

وا» ز  ف ر  ب الِل   اغ    تأكيد لما تقدم.« ق ات ل وا م ن  ك 
ل وا» م  ال ق ي ام ة {األخذ من الغنيمة قبل قسمتها  الغلول: «و ال  ت غ  ل  ي و  ل ل  ي أ ت  ب م ا غ  م ن  ي غ   .[161]آل عمران: }و 
واو ال  ت  » ر  د  ب  »الغدر الخيانة، وفي الحديث: « غ  م  الق ي ام ة   ي ن ص  ر  ل و اء  ي و  ر ة  ف ال ن   :ي ق ال   ل ك ل   غ اد  ه  غ د  نسـأل هللا  «ه ذ 

  العافية.
ث ل وا» باألسرى أو من يتم قتله بجدع أنفه أو قطـع لسـان أو أذنـه، فـال يجـوز التمثيـل، علـى خـالٍف بـين « و ال  ت م 

ء إذا مثَّلوا بقتلى المسلمين، إذا مثَّل الكفار بقتلـى المسـلمين هـل ُيمثَّـل بقـتالهم؟ خـالٌف بـين أهـل العلـم، العلما
ث ل  م ا ع وق ب ت م  ب ه {ويكون من باب المماثلة وليس من باب التمثيل  اق ب وا ب م  اق ب ت م  ف ع   .[126]النحل: }و إ ن  ع 

 ما فعلوا بالراعي من باب المماثلة للمسلم.بهم مثل – عليه وسلمصلى هللا–نيين فعل النبي وفي قصة الُعر 
 طالب:.......

 .نعم
 طالب:.......

ث ل وا»المسألة خالفية بين أهل العلم منهم من يرى  َّل تفعلوا ولو فعلوا، ومنهم من يقـول: إذا فعلـوا  ،عام« و ال  ت م 
ـا ج أفعـالكم فـي نصـوص وتنـدر  ،َّل تظهروا الضعف عندهم افعلوا بهم مثـل مـا فعلـوا ث ـل  م  ـاق ب وا ب م  ـاق ب ت م  ف ع  }و إ ن  ع 

 نيين.جعلون من ذلك ما حصل في قصة العر وي ،[126]النحل: ع وق ب ت م  ب ه {
 طالب:........

ث ل وا»يعني من غير تقدم فعل من الكفار بذلك النص ظاهر          «. و ال  ت م 
ل يًدا» ت ل وا و   هو: الصغير الذي َّل ُيقاتل.الوليد « و ال  ت ق 
ر ك ين  » ك  م ن  ال م ش  جاء النهي عن قتل الشيوخ، قتل الرهبان، وقتل النساء، جاء النهي عن قتـل « و إ ذ ا ل ق يت  ع د و 

 هؤَّلء؛ ألنهم َّل مدخل لهم في القتال، لكن من قاتل منهم ولو من الشيوخ والرهبان والنساء من قاتل ُيقتل.
ـلقد ُقِتل ُدري مة في ُحنين وهو شيٌخ كبير فوق المائة؛ ألن له رأي  ، فالمقصـود أن النسـاء جـاء النهـي اد بن الصِ 
 عن قتلهم.

وفــي المســألة هــذا الحــديث وهــو النهــي عــن قتــل النســاء، وفيهــا القتــل للنســاء فــي مــواطن مــن الشــريعة، فــي 
 ما ُتقتل؟ ُتقتل.أم القصاص قتلت امرأة ُتقتل 

 أكثر من واحدة. -عليه الصالة والسالم–حصنة ُتقتل، رجم النبي في الزنا إذا كانت مُ 
ت ل وه  »في الردة  ين ه  ف اق  ل  د   ما ُتقتل؟ أم ُتقتل  «م ن  ب د 

 طالب:.......
 عند الحنفية قول عند الحنفية.
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 اآلن جاء النهي عن قتل النساء، وجاء األمر بقتلهن، وجاء الفعل بقتلهن.
نهـى عـن قتـل  -عليـه الصـالة والسـالم–لنهي، فيقولون: المرتـدة َّل ُتقتـل؛ ألن النبـي الحنفية يعتمدون عموم ا

ت ل وه  »ُتقتل؛ ألن هذا النهي عن قتل النساء عمومه ُمعارٌض بعموم  :النساء، والجمهور ين ـه  ف ـاق  ل  د  ـن  ب ـد  وهـذا  «م 
إذا قتلـت أو إذا زنـت فعمـوم النهـي العموم النهي عن قتل النساء ُمعارض ليس بمحفوظ، ُمعـارٌض بقتـل المـرأة 

 عن قتل النساء َضُعف؛ ِلما دخله من الُمخصصات.
ت ل وه  »عموم  ين ه  ف اق  ل  د   ُمخصص؟أم محفوظ  «م ن  ب د 

 طالب: محفوظ.
ت ل وه  »إذ ا عمـوم  ين ـه  ف ـاق  ل  د  ـن  ب ــد  تــل مــرجَّح وهـو أقـوى مــن عمـوم األمــر بقتـل النســاء؛ ولـذا قــال الجمهـور: بق «م 

 المرأة إذا ارتدت.
ل يـًدا» ت ل وا و  ـا قتـل الرهبـان مـا ُيقتلـوا إَّل إذا « و ال  ت ق  جاء النهـي مثلمـا قلنـا عـن قتـل النسـاء، وقتـل الشـيوخ، وأيض 

 شاركوا في القتال.
 س الكفار بمثل هؤَّلء الذين جاء النهي عن قتلهم جعلوهم بينهم وبين المسلمين.إذا تترَّ 

 طالب:.......
 .نعم
 لب:.......طا

ا بينهم وبين المسلمين، قالوا: نعرف أن اإلسـالم نهـى عـن  اآلن عندنا نهي عن قتل هؤَّلء، فجعلهم الكفار درع 
 نختبرهم، هم يتبعون إسالمهم أو يقتلونهم؟فقتل هؤَّلء 

 طالب:........
ى ذلك قتل أعداد كبيرة مـن نعم؛ ألنه لو لم ُيقتلوا لُقِتل من المسلمين أكثر، يعني لو تترسوا بمسلم، ويترتب عل

 المسلمين، القاعدة ارتكاب أخف الضررين.
ل يـًدا»على كل حال  ت ل ـوا و  ـر ك ين   ،و ال  ت ق  ـن  ال م ش  ك  م  ـد و  ل   و إ ذ ا ل ق يـت  ع  ـال  ـال  أ و  خ  : خ ص  م  إ ل ـى ث ـال    ع ه  شـك مـن  «ف ـاد 

 ال والخالل معناهما واحد.وهذا َّل شك أنه من تحري رواة الحديث وإَّل فالخص ،الراوي 
اما ف أ ي ت ه ن  » اب وك  إ ل ي ه    )ما( هذه زائدة.« أ ج 
« ، ن ه م  ك ف  ع  ، و  ن ه م  ب ل  م  م  ث م  ف اق  ال  س  م  إ ل ى اإل   ع ه  هذه هي موجودة فـي صـحيح مسـلم فـي جميـع النسـخ  «ث ـم  « »اد 

ل للخصــال الــثالث بيــان للُمجمــل ولــيس مرتبــة أو فــي غيــر صــحيح مســلم مــا توجــد؛ ألن هــذا تفصــيل ِلمــا ُأجِمــ
الم  »مرحلة بعده ُيعطف عليه بسهولة، في ُسنن أبي داود  س  م  إ ل ى اإل  ع ه   تفصيل بعد إجمال. «اد 

 سليمان ليس في )تيسير العزيز الحميد(.في حاشيته، الشيخ سليمان، الشيخ  يقول الشيخ
 طالب:........

ى عند الباب الذي قبل هذا المصورين، وُكمِ ل من )فتح المجيد( في حاشـية للشـيخ )تيسير العزيز الحميد( انته
ســليمان حاشــية ُطِبعــت فــي جــزٍء صــغير، يعنــي فــي حاشــية األصــل يعنــي كتــاب )التوحيــد(: "كــذا وقعــت الروايــة 
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ألن  ؛وال(والصـواب إسـقاطها كمـا روى أبـو داود، وأبـو ُعبيـد فـي )األمـ «ث ـم  »بجميع ُنسخ صحيح مسلم بزيـادة 
 .بتداء تفسير الثالث خصالاذلك هو 

 ". بل دخلت َّلستفتاح الكالم ،زائدة «ثم»: ليست في )الُمعِلم( وقال المازري 
ألن معناهــا الترتيــب هــي فــي األصــل مــع التراخــي، فــإذا قلنــا ترتيــب يكــون الكــالم المرتــب غيــر المرتــب عليــه، 

 .«ثم»ب عليه، فال نحتاج إلى والحاصل في سياق الكالم خالف ذلك؛ ألن هو المرتَّ 
" هذا المازري كتابه )الُمعِلم( مطبـوع فـي ثـالث مجلـدات صـغار، وهـو اللبنـة األولـى مـن زائدة «ثم»ليست قال: "

ــي  ــل عليــه، جــاء األُبِ  لبنــات شــروح مســلم )الُمعِلــم( للمــازري، جــاء القاضــي عيــاض فصــنَّف )إكمــال الُمعِلــم( كمَّ
والكتب الخمسة هـذه ُيكمَّـل بعضـها  ،جاء السنوسي فصنَّف )ُمكمِ ل إكمال اإلكمال( ثم ،وصنَّف )إكمال اإلكمال(

ا في شرح صحيح مسلم فيها زواج من بعضها على بعض يخرج طالب العلم بشرح شبه ُمغني، لكن كلهـا  بعض 
ـل بعضـهم علـى بعـض، لكـن يبقـى  ما تجيء بالنسبة لفتح الباري إَّل الشيء اليسير، فيها خير، وفيها علم ُيكمِ 

علـى  ا؛ ولذا جاء ممن تأخر وأضاف علـى ذلـك الشـيء الكثيـر مـن الهنـود وغيـرهم شـروح  إعوازفيه  اأن مسلم  
 صحيح مسلم.

 طالب:..........
 ؟ماذا

 طالب:.........
المجال مفتوح، حتى البخاري من أراد  ،هذا متأخر، المقصود أن المجال مفتوح بالنسبة لمسلم وغيره من الكتب

 ولما قيل للشوكاني: أَّل تشرح صحيح البخاري؟ قال: َّل هجرة بعد الفتح.    -الحمد هلل–ضيف أضاف أن يُ 
اما ف أ ي ت ه ن  » اب وك  إ ل ي ه  ،  أ ج  ن ه م  ك ف  ع  ، و  ن ه م  ب ل  م  م  ث م  ف اق  ال  س  م  إ ل ى اإل   ع ه  هذه الخصلة األولى أو الخلـة األولـى « اد 

    ُمبرر لقتالهم؛ ألن قتالهم من أجل أن يدخلوا في اإلسالم، وأسلموا.  هما فيفإذا أسلموا  ادعهم إلى اإلسالم،
ع ه م  » ، ث م  اد  ن ه م  ب ل  م  ، ف اق  اب وك  ر ين  » إذا أسلموا «ف إ ن  أ ج  ـاج  ار  ال م ه  ـم  إ ل ـى د  ار ه  ـن  د  ، م  ل  ـو  ليكـون لهـم مـا « إ ل ـى الت ح 

 لى المهاجرين.للمهاجرين، وعليهم ما ع
واجبة إليه، الهجرة إليه، وبعده واجبة من دار الكفر إلى دار  -عليه الصالة والسالم–والهجرة كانت في عصره 

اإلسالم، وَّل يتعين بلد بعينها َّل مكة وَّل المدينة وَّل غيـرهم مـن بلـدان المسـلمين، وَّل يجـوز البقـاء بـدار الكفـر 
 مع القدرة على ذلك إَّل المستضعفين.

 لب:.........طا
 ؟ماذا

 طالب:..........
فــي ســورة النســاء؟ مــا اســتثنى إَّل المستضــعفين،  -جــلَّ وعــال–فــي وقتهــا الهجــرة باقيــة، اآلن مــاذا يقــول هللا 

 المستضعفين الذين َّل يستطيعون حيلة، معناه أن الحيلة في مثل هذا واجبة.
ــم  » ع ه  ــ ث ــم  اد  ــم  إ ل  ار ه  ــن  د  ، م  ل  ــو  ــى الت ح  ،إ ل  ل ــوا ذ ل ــك  ــم  إ ن  ف ع  ــر ه م  أ ن ه  ب  ر ين  و أ خ  ــاج  ار  ال م ه  ر ين  ف ى د  ــاج  ــا ل ل م ه  ــم  م  مــن « ل ه 

  الفيء، والصدقات، والزكوات وغيرها من األموال التي ُتصرف على المسلمين. 
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، و  » ر ين  ــاج  ل ــى ال م ه  ــا ع  م  م  ل ــي ه  اف ــع  ب  أن يتحولــوا منهــا إ ن  أ ب ــو  ــأ خ  م  ، ف  ل ــي ه  ــر ي ع  ، ي ج  ين  ــل م  ر اب  ال م س  ــأ ع  ــم  ي ك ون ــون  ك  ر ه م  أ ن ه 
ــم  َّللا    ك  ء  تعــالى ح  ــي  ــة  ش  ، و ال غ ن يم  ء  ــي  ــي ال ف  ــم  ف  ــون  ل ه  وعنــده  ،شــخص أســلم وجلــس فــي البــر عنــده غــنم« ، و ال  ي ك 
مـا ينفعـه، بينمـا إذا  ،ولـيس بـردء للمسـلم مثلـه مـن المسـلمين؟ َّل ُيقاتـل،بنتفـع وعنده شـيء، بمـاذا يُ  ،بعارين

 انتقل إلى دار الهجرة نفع هللا به.
يعني من يتلفظ به كم عددهم بالمدينة؟ سـتمائة أو سـبعمائة،  «عدوا من يلفظ اإلسالم»في صحيح مسلم قال: 

ــال رجــل واحــد وأحفــاده بهــذا العــدد مــن المُ  ــا ونحــن ســتمائة أو ســبعمائة؟ اآلن عي كثــرين، قــالوا: أتخــاف علين
ل ك ـن ك م  »المسلمون كلهم بين ستمائة وسبعمائة، أتخاف علينـا؟ طيـب مليـار ونصـف مـاذا فعلـوا بهـذه األرض؟  و 

ي ل   غ ث اء  الس   وهللا المستعان.    -جلَّ وعال–أتخاف علينا ونحن بين الستمائة والسبعمائة؟ ثقة باهلل  «غ ث اء  ك 
اف  » ـم  َّللا   ، ف  أن يتحولوا منها إ ن  أ ب و  ك  م  ح  ل ـي ه  ـر ي ع  ، ي ج  ين  ـل م  ر اب  ال م س  ـأ ع  م  ي ك ون ـون  ك  ب ر ه م  أ ن ه  ـم  تعـالى أ خ  ، و ال  ي ك ـون  ل ه 

ين   ل م  وا م ع  ال م س  د  اه  ء  إ ال  أ ن  ي ج  ي  ، و ال غ ن يم ة  ش  ء   إذا جاهدوا فلهم من الغنيمة ما ينالهم من نصيب.« ف ي ال ف ي 
 طالب:.........

 واجبة. -عليه الصالة والسالم–َّل، الهجرة في وقته 
 طالب:.........

 ين؟أ
 طالب:.........

 المقصود أنه في وقته تجب الهجرة إليه.
ا، ف س  » ي ة  أف إ ن  ه م  أ ب و  ز  م  ال ج  ي ة  » هذه الخلة الثالثة« ل ه  ز  م  ال ج  أل ه   .«ف س 

 طالب:........
 ة: أن يتحولوا.الثالثة، الثاني

 طالب:.......
 طيب.

 طالب:........
 نعم يكف عنهم.
 طالب:........

 الثالثة. ،َّل َّل
ا، ف س  » ي ةف إ ن  ه م  أ ب و  ز  م  ال ج  الجزية ُتفرض على مـن أبـى اإلسـالم ورغـب فـي البقـاء فـي ديـار المسـلمين فإنـه « ل ه 

ــو أربعــوشــيٌء يســير أربعــة دنــانير أ ُتفــرض عليــه الجزيــة، والجزيــة علــى خــالٍف بــين أهــل العلــم فــي  ان درهم 
  تقديرها، وهل هو اجتهادي بمعنى أنه يخضع للزيادة أو هو تقديري فرضي َّل يقبل الزيادة؟

 طالب:.........
ما هم بأهـل كتـاب، أهـل الكتـاب منصـوص علـيهم فـي  اعرب   اعرب، كفار  الُتقاتل  السريةُيقاتلون هذه  ناآلن الذي

ن ة  أ ه ل  ال ك ت ـاب  »س أخذ الجزية من مجوس هجر، وقال: القرآن، والمجو  م  س  ن وا ب ه  وهؤَّلء عرب مشركون هل « س 
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تؤخذ منهم الجزية؟ تؤخذ مـنهم بهـذا الـدليل ومـا جـاء فـي معنـاه، ولكـن عنـد الشـافعية والحنابلـة أن الجزيـة َّل 
لعلم اختلفوا فـي مشـركي العـرب، ومـنهم ؤخذ إَّل من أهل الكتاب فقط والمجوس في حكمهم، وغيرهم من أهل اتُ 

من يقول: تؤخذ من المشركين إَّل العرب؛ ألنها إذَّلل لهـم، فـالعموم أنهـا تؤخـذ مـن كـل كـافر، وهـذا الـذي يـدل 
 عليه حديث الباب وغيره من األحاديث       

ـ هم أجابوك،ف إ ن  » ا، ف اس  ، ف ـإ ن  ه ـم  أ ب ـو  ـن ه م  ـف  ع  ك  ـن ه م  و  ب ـل  م  م  ف اق  ق ـات ل ه  ن  ب ـالِل  ، و  شـيء إَّل  هاسـتعن بـاهلل مـا فيـ« ت ع 
اإذا لم ُيعنهم ما أصابوا شي -جلَّ وعال–باَّلستعانة باهلل، هللا   .ئ 

ــــــــى ت ــــــــن  هللا  ل لف  ــــــــون  م  ــــــــن  ع  ــــــــم ي ك   إ ذ ا ل
 

ــــــــــــــا ي    ل  م  ــــــــــــــأ و  ه   قضــــــــــــــيف  ــــــــــــــاد  ــــــــــــــه  اجت ه  ل ي  ع 
 

  . -وعال جلَّ  -فال ُبد من اَّلستعانة وطلب العون من هللا
ًنا» ت  ح ص  ر  اص  ق ات ل ه م  و إ ن  ح  أي شـيء يمتنعـون بـه،  أوبيـوت  أو ا من جبـال وغيرهـا،منيع   اسواء كان حصن   «و 

 ويتحصنون به. 
ــة  ن ب ي  ــ» م  ذ  ــة  َّللا  ، و  م  ــم  ذ  ــل  ل ه  ع  ــأ ر اد وك  أ ن  ت ج  ــة  َّللا  هف  م  ــم  ذ  ــل  ل ه  ع  ــال  ت ج  ــة  ن ب ي ــو  ، ف  م  ــة  هذ  م  ذ  ، و  م ت ــك  ــم  ذ  ــل  ل ه  ع  ــن  اج  ل ك  ، و 

وا ذ   ف ــر  ــإ ن ك م  إ ن  ت خ  ، ف  اب ك  ــح  مــممأ ص  ذ  ، و  ــم  ــة  ن ب ي  ــ أصــحابكم مك  م  ذ  ــة  َّللا  ، و  م  وا ذ  ف ــر  ــن  أ ن  ت خ  ل ــي ك م  م  ن  ع  ــو  ألنــه إذا  ؛«هأ ه 
ماذا يقول الكفار؟ خانوا ربهم، لكـن إذا كانـت الذمـة األمر عظيم، فحصل النقض وقد ُأعطوا عهد هللا وذمة هللا 

م، لكــن أهــون مــن أن يكــون فأمرهــا ســهل؛ ألن فــي ألميــر الجــيش وأصــحابه  مــة، الفعــل ُمحــرَّ بنــي آدم هــي محرَّ
 العهد من هللا ورسوله.

وا» ف ر    معناه: أجار، خفر: أجر، وأخفر: نقض.فمن أخفر الرباعي، وأما الثالثي خفر  «ت خ 
ـم  َّللا    و إ ن  » ك  ل ـى ح  ـم  َّللا  ، ف ـال  ت ن ـز ل ه م  ع  ك  ل ـى ح  ًنا، ف ـأ ر اد وك  أ ن  ي ن ز ل ـوا ع  ت  ح ص  ر  اص  إذا قلـت لهـم: هـذا حكـم هللا « ح 

 ال ُتنزلهم على حكم هللا.ففي المسألة، ثم تبين خالف ذلك، والمسألة اجتهادية 
إذا كانـت اإلجابـة بـنص مـن كـالم هللا وكـالم رسـوله  ،فُيجيـبمـا حكـم الـدين فـي كـذا؟  :من السائلين يأتي كثير

ا، فبعضهم ُيسأل ما حكم الدين فـي كـذاف  ،هذا حكم الدين، ويبقى أن تنزيل هذا النص على السؤال يبقى اجتهاد 
 وُيجيب بجواٍب اجتهادي ما فيه دليل، ورأيت كتاب ا اسمه )أنت تسأل واإلسـالم ُيجيـب( ُيبـاع فـي المكتبـات أكثـره

 اجتهادية واستنباطات عقلية بعضها َّل يستند إلى دليل، قال: واإلسالم ُيجيب! هذا َّل يجوز.
 طالب:........

 خداع للناس، ويدخل فيه هذا الكالم.و هذا غش 
م  َّللا   »" ك  ل ى ح  يب  ح   ف ال  ت ن ز ل ه م  ع  ر ي أ ت ص  ، ف إ ن ك  ال  ت د  م ك  ك  ل ى ح  ل ك ن  أ ن ز ل ه م  ع  ، أ م  ال  و  م  م  َّللا   ف يه   رواه مسلم". «ك 

ومخالفتهـا أيسـر  ،َّل شـك أن ذمـة المسـلمين أهـون وأخـف ،الفرق بين ذمـة هللا وذمـة نبيـه، وبـين ذمـة المسـلمين
 من مخالفة ذمة هللا وذمة نبيه.

م، لكن ذمة المسلمين أقل خطر ا." االثانية: اإلرشاد إلى أقل األمرين خطرً "  كالهما ُمحرَّ
م  َّللا   »الثالثة: قوله: " وا ب اس  ز  ب يل  َّللا    اغ  مخلصين هلل، ُمعلين كلمـة هللا  -جلَّ وعال–اغزوا مستعينين باهلل " «ف ي س 

 في سبيل هللا، َّل من أجل غنيمة وَّل غيره، وَّل تسلط على الناس. 
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ـر  ب ـالِل   »الرابعة: قولـه: " ف  ـن  ك  بـى أن يسـتجيب ويـدخل فـي ديـن هللا، وأبـى الجزيـة ألن مـن كفـر بـاهلل وأ "«ق ـات ل وا م 
ل ظ ًة{ُيقاَتل  فإنه م  غ  وا ف يك  د  ل ي ج  ين  ي ل ون ك م  م ن  ال ك ف ار  و  ن وا ق ات ل وا ال ذ  ين  آم  ا ال ذ   .[123]التوبة: }ي ا أ ي ه 

ق ـات ل ه م  »الخامسة: قوله: " ن  ب الِل  ، و  ت ع  وهـذا  -جـلَّ وعـال–سـم هللا فيهـا نـوع اسـتعانة بـاهلل استعن باهلل في با" «ف اس 
 .-جلَّ وعال-تأكيد، وأنه َّل ُبد من اَّلستعانة باهلل وَّل يجوز الركون بحال إلى العدد والُعدد من غير عون هللا 

أمـا حكـم العلمـاء فهـو  ،حكم هللا مطابق للحق قطعـي فـي المطابقـة"السادسة: الفرق بين حكم هللا وحكم العلماء" 
جتهـادي، والمجتهــد قـد ُيصــيب وقـد ُيخطــئ، ومـع ذلــك هـو مــأجور علـى الحــالين، إمـا أجــر واحـد إن أخطــأ أو ا

 أجران إن أصاب.
 طالب:........

} ر  ب ي ن ه م  ج  ك  م وك  ف يم ا ش  ت ى ي ح  ن ون  ح  م  ب  ك  ال ي ؤ  ر   .[65]النساء: }ف ال و 
 طالب:.......

 ن أهل اَّلجتهاد، واستفرغ وسعه، واستعمل المقدمات الشرعية، فلم ُيصب؟حكم العلماء، طيب إذا كان العالم م
 طالب:........
ر  »: -عليه الصالة والسالم–يدخل في قوله  ت   أحكمإ ن م ا أ ن ا ب ش  م ع ، ف م ن  ق ط ع  و  م ا أ س  ل ى ن ح  يـه   ع  ـق   أ خ  ـن  ح   ل ه  م 

ًة م ن  الن ار   أ ق ط ع  ل ه  فليأخذها أو ليدعها، فإنما  شيًئا ع   حكم الحاكم َّل ُيبيح ما ُحكم به إذا لم ُيصب الحق. «ق ط 
اجتهـادي مـا فـي نـص، إذا خلـت المسـألة مـن نـص " ال يـدري  السابعة: كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكـم  "

صـوص أن نقول: ما فيها ُحكم شرعي؟ ُيطلب من أهل العلم، من أهل اَّلجتهاد، من أهـل األهليـة للنظـر فـي الن
 يجتهدوا ويحكموا بما يوصلهم إليه اجتهادهم، فإن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجٌر واحد، وهللا أعلم. 

 .نعم
صــلي هللا -قــال: قــال رســول هللا  -رضــي هللا عنــه– عــن جنــدب بــن عبــد هللا: بــاب مــا جــاء فــي اإلقســام علــى هللا"

َّللا   ال ي  » :-عليــه وســلم : و  ــل  ــال  ر ج  ــال  َّللا   ق  ، ف ق  ــالن  ف ــر  َّللا   ل ف  ــر  : -عــز  وجــل  –غ  ف  ل ــي  أن  ال أ غ  ي ي ت ــأ ل ى ع  ــن  ذ ا ال ــذ  م 
ب ط ت  ع م ل ك   ت  ل ف الن  و أ ح  ، إ ن  ي ق د  غ ف ر   .رواه مسلم «ل ف الن 

  ياه وآخرته.أوبقت دن عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة   وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل  
 فيه مسائل:

 األولى: التحذير من التألي على هللا.
 الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله.

 الثالثة: أن الجنة مثل ذلك.
 إلى آخره. «إ ن  ا لر ج ل  ل ي ت ك ل م  ب ال ك ل م ة  » :لقوله الرابعة: فيه شاهد  

 ".من أكره األمور إليهغفر له بسبب هو الخامسة: أن الرجل قد ي  
، ذكـر " اإلقسـام علـى هللا الحلـف علـى هللا"باب ما جاء في اإلقسام علـى هللا: -رحمه هللا تعالى–يقول المؤلف 

 .-جلَّ وعال-النوع الُمخل بالتوحيد الذي أورد صاحبه النار، التألي على هللا تنقُّص، تنقُّص هلل  -رحمه هللا–
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وحصـل مـن بعـض القضـايا  ،«ر ب  أشعث  أغبر  لو أقسم علـى هللا ألبـره» - وعالجلَّ –في نوع آخر فيه ثقة باهلل 
ــع لمــا كســرت الثنيــة ثنيــة األنصــارية، أقســم  بيِ  ــع أخوهــا أَّل ُتكســرالصــحيحة الثابتــة فــي قصــة الرُّ بيِ   ،ثنيــة الرُّ

 -جـلَّ وعـال–تهـا، فـأبره هللا كتاب هللا القصاص، قال: وهللا َّل ُتكسر ثني «كتاب هللا بيننا وبينك»والرسول يقول: 
بيِ ع.  برَّ قسمه ولم ُتكسر ثنية الرُّ

 طالب:........
 بلفظه أو بما يؤدي معناه. ،اقسم وهللا أو باهلل

؛ ألن القتــل مــن ه وآخرتــهدنيــات بقــو الحلــف علــى هللا فــي البــاب َّل شــك أنــه مــن الموبقــات؛ ألن هــذه الكلمــة أ
من جاء وصفه بأن له أن ُيقسم ويثـق بـاهلل فُيقسـم عليـه ويبـره هللا قسـمه الكبائر الشديدة، واإلقسام على هللا م

 هذه صفة مدح، لكن هل كل أحٍد مهما وثق بعمله أن ُيقسم على هللا؟ 
 طالب:.........

 امتحان ابتالء هذا ليقسم وَّل يبر قسمه.       
 طالب:.......

مثـل واحـد مـن الـدعاة فـي دولـٍة مـن الـدول فيهـا فيه ما فيه، لكـن فـي مـواطن يحتـاج فيهـا اإلنسـان إلـى هـذا، 
 كفار، قالوا: استسقي لنا فإن ُمطرنا أسلمنا، فأقسم على هللا أن ُيسقوا فسوقوا وأسلموا، لكن لو لم ُيسقوا...

 طالب:.........
ـن »نعم محتـاج؛ ألنـه ُيخاطـب هللا هـذا مـا عنـدهم شـيء يخشـوا منـه، وعنـدنا أصـل المسـألة  لـو مـن عبـاد  هللا  م 

م على هللا  ألب ر ه اآلن لو واحد جالس فـي مجلـس وقـال: اللهـم إن كنـت تعلـم أنـي مسـلم ومـآلي إلـى الجنـة  «أقس 
صــار عليــه؟ مشــكلة َّل ُيعــرِ ض اإلنســان نفســه لالبــتالء عليــه بســتر هللا، مــاذا فاقبضــني الســاعة، ومــا ُقــِبض 

ـا فـي متبع ـا لنبيـه ويتـرك هـذه  -جـلَّ وعـال–ذلـك هلل  ويجتهد في طاعة هللا وتقوى هللا، واجتناب معاصـيه مخلص 
 األمور عند الموافقة.

 طالب:.........
 َّل، ليس لكل الناس، وَّل ينبغي أن ُيستعمل إَّل في أضيق األحوال والظروف؛ ألنه ابتالء.

َّللا   ال ق ال  ر ج ل  » :-صلي هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه– عن جندب بن عبد هللا" قال: : و 
ف ر  َّللا   ل ف الن   وله صاحب ُيزاول المعاصي، فينصحه إذا وجده  ،األخرى أن هذا الرجل عابد تجاء في الروايا« ي غ 

وَّل تعِص هللا، قال: دعني وربـي، ثـم يجـده علـى معصـية ويقـول لـه: اتـِق  ،على معصية، قال: اتِق هللا يا فالن
مـا  ةر ، مـن كثـ-وهـذا مـن سـوء حظـه-ي وربـي، وهكـذا وهكـذا، َمـل هـذا الرجـل فال تعِص هللا، فيقول: دعن ،هللا

    .نسأل هللا العافية ،يقول له ويرد عليه، قال: "وهللا َّل يغفر هللا لك"
ف ر  َّللا   ل ف ـالن  » َّللا   ال ي غ  ـال  َّللا    ،و  ل ـي  : -عـز  وجـل  –ف ق  ي ي ت ـأ ل ى ع  ـن  ذ ا ال ـذ  األليـة هنـا  ؟ف علـيمـن الـذي يحلـ« ؟م 

{المراد بها: اليمين الحلف  ل  ل وا ال ف ض  { [22]النور: }و ال ي أ ت ل  أ و  م  ـائ ه  ل ون  م ن  ن س  ين  ي ؤ  األليـة هنـا  [226]البقـرة: }ل ل ذ 
 والتألي هو الحلف.
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ف ر  ل ف الن  » ل ي  أن  ال أ غ  ي ي ت أ ل ى ع  ت   ؟م ن  ذ ا ال ذ  ب ط ت  ع م ل ك   ،هلإ ن  ي ق د  غ ف ر  إذا كان الذنب الـذي ُيزاولـه هـذا « و أ ح 
ر ك  ب ـه {: -جلَّ وعال–يصح الحلف عليه بناء  على قوله  ،أكبر اشرك   ف ر  أ ن  ي ش  فحلـف  [48]النسـاء: }إ ن  َّللا   ال ي غ 

 أن هللا َّل يغفر له؟
 طالب:.........

أمـا إذا  ،-جـلَّ وعـال–؛ ألن هذا جاء بالوعد المقطوع من هللا إن قال: إن مت على هذا هللا َّل يغفر لك، له ذلك
  يدخل في الحديث. للمغفرة وتحت المشيئة كان قابال  

ف ر  ل ف الن  » ل ي  أن  ال أ غ  ي ي ت أ ل ى ع  ت   ؟م ن  ذ ا ال ذ  قـال لـه: اذهـب  -جلَّ وعـال–لما اجتمعا عند هللا  «لـهإ ن  ي ق د  غ ف ر 
 العاصي، وقال: للثاني العابد الذي تألى اذهبوا به على النار، نسأل هللا العافية.فادخل الجنة هذا 

ب ط ت  ع م ل ك  » ت  له و أ ح   هو في ُسنن أبي داود وغيره مطوَّل  في القصة كاملة." رواه مسلم" «إ ن  ي ق د  غ ف ر 
 نسأل هللا العافية." وبقت دنياه وآخرتهأ عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة   وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل  "

ا ب ااًل و  »كلمة  ر يًفا ف ي الن ار   و ي ب ه  ، ت ه  إ ن  الر ج ل  ل ي ت ك ل م  ب ال ك ل م ة  ال  ي ل ق ي ل ه  ين  خ  ب ع  كلمة من ضـمن مـا ُيقـال فـي  «س 
 ، وفي المزاح وفي غيره.األحاديث

ث ك ل ت ك  أ م ـك  »قال:  ا لمؤاخذون بما نتكلم به؟وإنَّ  اللسان قال معاذ:بحفظ  -عليه الصالة والسالم–وأوصى النبي 
اذ   م   ،ي ا م ع  ه  ل ى و ج وه  م  قال: أ و  -و ه ل  ي ك ب  الن اس  ع  ر ه  ن اخ  ل ى م  م   -ع  ن ت ه  ائ د  أ ل س   نسأل هللا العافية. «؟إ ال  ح ص 

 نا بالمجالس هات.ونسمع هذا الكالم، وُنردد هذا الكالم وإذا جلس
وحفظ اللسان، وحفظ الجوارح التي هي المسـالك للقلـب، حفـظ اللسـان حفـٌظ للقلـب، حفـظ البصـر حفـٌظ للقلـب، 

ومـن أراد أن يقـرأ هـذا الكـالم ُمفصـال  فعليـه بأوائـل )الجـواب  ،حفظ السمع حفٌظ للقلـب َّل يصـلح القلـب إَّل بهـذا
ا فيـه حفـظ القلـب، وكيـف  ،كتـاب فـي غايـة األهميـة الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي( َّلبن القيم نفـيٌس جـدًّ

ُيحفــظ القلــب؟ مــن الفضــول، مــن فضــول الكــالم، وفضــول الســمع، وفضــول البصــر، وفضــول الطعــام، وفضــول 
 النوم، من فضول الُخلطة مع الناس بهذا ُيحفظ القلب.

ب ع  ال م وب ق ات  اج  »دليٌل على أنها من عظائم األمور في الحديث:  "أوبقت تكلم بكلمة  "  .«ت ن ب وا الس 
 أوبقت آخرته هذا معروف، لكن الدنيا تبع لرخرة؛ ألنها َّل شيء بالنسبة لرخرة.   دنياه وآخرته""

 طالب:........
 مزرعٌة لها.نسبة لرخرة، وهي مقدمٌة لها، و على كل حال دنياه ما مضى منها وما بقي الدنيا كلها َّل شيء بال

 طالب:........
 حديث الباب؟

 طالب:.........
 َّل َّل، أقسم على هللا؟

 طالب:........
هو يرجو، ما هو مثل هذا جازم أن هذا الشخص لن ُيغفر له، هي مسألة رجـاء مـن  ،ما حصل أنه أقسم عليه

ض مؤكد هذا الرجاء باليمين الذي جاءت اإلشارة إليه إن كان مـن أهـل هـذا، اإلنسـان َّل ُيعـر  ،-جلَّ وعال–هللا 
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يرجـو أن يخـرج مـن هـذا  ،وأراد أن يختبـئ ،وظـن فـي نفسـه أنـه أهـٌل لـذلك ،نفسه للفتن، لكن إذا اضـُطر لـذلك
 وهو بذلك َّل يجزم يرجو. ،المأزق الذي هو فيه

 فيه مسائل:"
 والحلف عليه وَّل ُمكره له، هللا َّل ُمكره له." األولى: التحذير من التألي على هللا

ـر ب  أن »وقـد جـاء فـي الحـديث  ،"إلـى أحـدنا مـن شـراك نعلـه الثانية: كون النـار أقـرب" ـر اك  أل  الن ـار  أ ق  ـن  ش  م  م  ك  ـد  ح 
ل ه   ن ة  ، و أن ن ع   .«كذلك الج 

 الثالثة: أن الجنة مثل ذلك."
ـا ب ـااًل و  » :لقولـه الرابعة: فيـه شـاهد  " ـة  ال  ي ل ق ـي ل ه  ـل  ل ي ـت ك ل م  ب ال ك ل م  ـإ ن  الر ج  يًفـا ف ـي الن ـار   ي ب ـه  و  ، ت ه  ر  ين  خ  ـب ع  وهـذا  ،«س 

ف ر  َّللا   ل ف الن  » كِلم َّللا   ال ي غ   أوبقت دنياه وآخرته، نسأل هللا العافية. « و 
ُيغفـر للرجـل بسـبٍب هـو مـن أكـره األمـور إليـه، " هو من أكره األمـور إليـه غفر له بسبب  الخامسة: أن الرجل قد ي  "

ما يسمع وأكره األلفـاظ التـي يسـمعها )إن هللا َّل يغفـر لـك( هـذا مـن أكـره األلفـاظ التـي  هذا الرجل العاصي أشد
 يسمعها، ومع ذلك قد ُغفر له بسببها.

 اقرأ الباب الذي يليه.
 طالب:.........

المن ما فيه تعظيم، تعظيم ذمة هللا وذمة نبيه من التوحيد، والنيل من ذمة هللا أو تعريض ذمـة هللا وذمـة نبيـه 
 لإلخفار ما هو فيه تنقُّص هلل جلَّ وعال؟

 َّل َّل.
 .نعم

صـلي هللا -إلـى النبـي  قـال: جـاء أعرابـي   -رضي هللا عنه– بير بن مطعم  عن ج  : ستشفع باهلل على خلقهال ي   باب  "
فع ا نستشـهكـت األنفـس، وجـاع العيـال، وهلكـت األمـوال، فاستسـق لنـا ربـك، فإن ـفقـال: يـا رسـول هللا! ن   -عليه وسلم

فمــا زال يســبح حتــى  «ســبحان هللا ســبحان هللا!»: -صــلي هللا عليــه وســلم-فقــال النبــي  ،بــاهلل عليــك وبــك علــى هللا
ل ـى »: ف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قالر  ع   ـف ع  ب ـالِل   ع  ت ش  ، إ ن ـه  ال ي س  ـن  ذ ل ـك  ـم  م  ظ  ـأ ن  َّللا   أ ع  ـا َّللا  ؟ ش  ر ي م  ك  أ ت د  ي ح  و 

د    .رواه أبو داود ،ذكر الحديثو  «أ ح 
 فيه مسائل:

 .كاألولى: إنكاره على من قال: نستشفع باهلل علي
 ف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة.ر  ا ع  الثانية: تغيره تغيرً 

 الثالثة: أنه لم ينكر عليه قوله: "نستشفع بك على هللا".
 الرابعة: التنبيه على تفسير "سبحان هللا".

 ".ن يسألونه االستسقاءالخامسة: أن المسلمي
الشفاعة واَّلستشـفاع ضـم الصـوت بـدل أن  ""باب  ال ي ستشفع باهلل على خلقه: -رحمه هللا تعالى–يقول المؤلف 

ا ليكون شفع ا، فالشافع يضم صوته للمشفوع له عند من ُيشفع عنده.  يكون فرد 
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مشفوع عنده؛ ألنه إذا كانـت منزلتـه األصل أن يكون الشافع والمستشفع به ليشفع أن يكون مقامه أنزل من ال
 .اأعلى يأمره أمر  

الشفاعة من هللا ُتطلب عنـد فـالن مـن النـاس،  ،ُتطلب شفاعة هللا "ال ي ستشـفع" ""باب  ال ي ستشفع باهلل على خلقه
كرر التسبيح والتنزيه لما  -عليه الصالة والسالم–أشرف الخلق، النبي  -عليه الصالة والسالم– اوليكن محمد  

  فعل ذلك األعرابي.
فقـال: يـا رسـول هللا!  -صلي هللا عليـه وسـلم-إلى النبي  قال: جاء أعرابي   -رضي هللا عنه– بير بن مطعم  عن ج  "
ا" هكــت األنفــسن   ــا شــديد  شــيء تأكلــه الـــدواب  همـــن الجــدب مــا فيــ" وجــاع العيــال، وهلكــت األمــوال" تعبــت تعب 

ـ اوَّل حليب   اوَّل سمن   امن أين ُتخرج؟ َّل لحم  فإذا كانت جائعة ، ائ  والمواشي واإلبل والبقر فال ُتخرج شي وَّل  اوَّل لبن 
 من أين ُتخرج؟ ائ  شي

 ائ  مـا وجـدت شـي "وجـاع العيـال، وهلكـت األمـوال"اإلنسان إذا ما وجد شيء يأكله هـزل وضـعف  ن هكت األنفس""
   تأكله فهلكت.

إَّل مـن  ابـن آدم مـن أيـن يعتـا  ،-جـلَّ وعـال–هللا أوَّل : من اعتمد عليها أو كانـت هـي السـبب فـي بقائـه مـن 
بسـبب الجـوع، ومــات  ؛هـذه المواشـي ومــا تخرجـه األرض، فـإذا انتهــى هـذا انتهـى، ومــر باألمـة كـوارث متعــددة

فـي كثيـٍر  االناس باألعداد الهائلة وهزل الناس، الناس يموتون فـي الطرقـات مـن الجـوع، ومـازال األمـر موجـود  
ومـر علـى بلـدنا مـن الجـوع مـا مـر بغيرهـا مـن البلـدان وأشـد، وأوقـات الجـوع التـي مـرت  من بلـدان المسـلمين،

بالمسلمين ما تنازل الناس عن ديـٍن وَّل ِعـرض مـع الجـوع الشـديد، فـي سـنة ألـف وثالثمائـة وسـبعة وعشـرين 
 ،ارةالميــت ومــن ُيحتضــر وكــذا، وقــام واحــد مــن المســلمين وعنــده تمــر كثيــر للتجــ يجــدون النــاس فــي الطرقــات 

مـا تنـازل النـاس  ،ويصب في أفواههم نجا منهم عدٌد بسبب ذلك، وصل األمر إلـى هـذا الحـد ،فخلطه مع الماء
 عن دين وَّل ِعرض وَّل شيء، لكن بعد ذلك ُفِتحت الدنيا، فما النتيجة؟ 

قـــبلكم  يعنـــي مـــن «وهللا ال الفقـــر أخشـــى علـــيكم، ولكـــن أخشـــى أن تفـــتح علـــيكم الـــدنيا فتنافســـوها كمـــا تنافســـوها»
التــرف شــأنه خطيــر ُمخــل َّلســيما بالمســلمين إذا التفتــوا إلــى الــدنيا وانشــغلوا بهــا عــن  «فــت هلككم كمــا أهلكــتهم»

 اآلخرة.
قية من هللا ""ن هكت األنفس، وجاع العيال، وهلكت األموال، فاستسق لنا ربك  .-جلَّ وعال -اطلب السُّ

 بيننا وبينك. يعني نجعل هللا واسطة" ا نستشفع باهلل عليكفإن  "
 والثاني ما فيه إشكال. -عليه الصالة والسالم–المحظور األول اَّلستشفاع باهلل على النبي  "وبك على هللا"

ـــه هلل  "«ســـبحان هللا ســـبحان هللا!»: -صـــلي هللا عليـــه وســـلم-فقـــال النبـــي " أن ُيمـــتهن بهـــذه  -جـــلَّ وعـــال–تنزي
 الطريقة.

ــ" ور  »كرهــوا ذلــك، الصــحابة لمــا قــال: " صــحابهف ذلــك فــي وجــوه أر  فمــا زال يســبح حتــى ع  ة  الــز  اد  ــه  ش  أ ال   ،أ ال  و 
ور   ة  الز  اد  ه  ش   رأفة  به وشفقة  عليه. ؛ومازال ُيكررها حتى قلنا: ليته سكت «و 

ــ" ــك  »: ف ذلــك فــي وجــوه أصــحابه ثــم قــالر  حتــى ع  ي ح  ويــح، وويــل، وويــس ألفــاظ ُتســتعمل للتحــذير، وبعضــها  "«و 
 رحم، لكن هنا تحذير بال شك. ُيستعمل للت
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ر ي م ا َّللا  ؟» ك  أ ت د  ي ح   .-جلَّ وعال-لو كنت تدري ما قلت هذا الكالم، ُمبين ا جهله بمقام هللا « و 
د  إن » ل ى أ ح  ف ع  ب الِل   ع  ت ش  ، إ ن ه  ال ي س  ظ م  م ن  ذ ل ك  أ ن  َّللا   أ ع   ".داودرواه أبو  ،وذكر الحديث"تعالي وتقدَّس  «ش 
مقام هللا أعظم من أن ُيستشفع به علـى أحـٍد مـن ك" فيه مسائل: األولى: إنكاره على من قال: نستشفع باهلل علي"

ا أمـره بـه كشـأن  -جـلَّ وعـال–خلقه، لمـاذا؟ ألنـه  َّل يطلـب مـن أحـد، وإنمـا ُيطلـب منـه، فـإذا أراد مـن أحـٍد شـيئ 
 التكاليف.

 ". ف في وجوه أصحابه من هذه الكلمةر  ع  "تغيًرا  -جلَّ وعال- ألنه يغار هلل" االثانية: تغيره تغيرً "
الشفاعة من األدنى إلى األعلى َّل إشكال فيها، وهـذا فـي  الثالثة: أنه لم ينكر عليه قوله: "نستشفع بك على هللا""

ـقيا  -عليه الصالة والسالم–حياته  فـي حياتـه، وَّل ُيستسقى به بعد موته؛ ألن الصحابة كانوا يطلبـون منـه السُّ
قد جاءه من يطلب اَّلستسقاء وهو على المنبر وما نزل حتى ُأمِطروا، ثم جاء فـي األسـبوع الثـاني لطلـب منـع 

بعـد وفاتـه،  -عليه الصالة والسـالم–المطر وحصل، لكن بعد وفاته لم يحصل ذلك، ما جاء أحد يستقي بالنبي 
عمـر أمـر العبـاس  ،-عليـه الصـالة والسـالم–لما حصل الجدب أمر العباس عـم النبـي  -رضي هللا عنه–عمر 

وهو موجود ونستسقي به، أمر العبـاس ادُع يـا عبـاس، فـدعا  -عليه الصالة والسالم–ما قال: نذهب إلى قبره 
–فاسقنا بعم نبيك" يعني ُطِلـب اَّلستسـقاء منـه بدعائـه  -عليه الصالة والسالم–"اللهم إنَّا كنا نستسقي بنبيك 

قية. -رضي هللا عنه وأرضاه  وحصلت السُّ
ومعاوية استسقى بيزيد بن األسود الجرشي رجٌل صالح في وقته، فُسقوا، جاء فـي القصـة أن يزيـد بـن األسـود 

 قال: فضحتني يا معاوية اللهم اقبضني إليك فمات في مكانه، ُيقال في ترجمته، وهللا المستعان.    
  يه؛ ألنها جاءت في اإلنكار عليه في عبارته.هو التنز و "(سبحان هللا)الرابعة: التنبيه على تفسير "
ليسـقيهم، إن هـذا فـي حياتـه  -جلَّ وعال–يسألونه أن يستسقي هللا " الخامسة: أن المسلمين يسألونه االستسـقاء"

 مما يدل على قصة العتبي باطلة.
، فطلـب مـن النبـ -عليـه الصـالة والسـالم–الُعتبي يقول: جالس عند قبر النبي  عليـه الصـالة –ي فجـاء أعرابـيٌّ

{المغفرة  -والسالم ول  ف ر  ل ه م  الر س  ت غ  وا َّللا   و اس  ف ر  ت غ  اء وك  ف اس  ه م  ج  م  إ ذ  ظ ل م وا أ نف س  ل و  أ ن ه   .[64]النساء: }و 
فنــام الُعتبــي واســتيقظ وهــو  -عليــه الصــالة والســالم–د وفــاة النبــي أن الُعتبــي جــاء يطلــب المغفــرة بعــ المقصــود

ــل لألعرابــي: إن هللا قــد غفــر لــه، وهــذه القصــة  ،قــال: يــا ُعتبــي -عليــه الصــالة والســالم–ل: إن النبــي يقــو ُق
 موضوعٌة مكذوبة، َّل ُتوجد في شيٍء من الكتب الصحيحة.

 وقال البيتين المعروفين:
 نــــــــت بالقــــــــاع أعظمــــــــهف  يــــــــا خيــــــــر مــــــــن د  

 
ــــــــــــاع  ــــــــــــبهن الق  واألكــــــــــــم فطــــــــــــاب مــــــــــــن طي

 
 بعد؟ ماذافيك الحياء، 

 أتموهم على الرخامة التي على باب الحجرة؟ما قر 
 طالب:.........
 فيك الجود والكرم، نعم لكن باقي كلمة.و كمِ ل البيت. 



 1021 

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب: ........
 فيك العفاف.

ا إن شاء هللا تعالى ُنكمل البابين الباقيين ونختم الكتاب بإذن هللا.  غد 
 

 لى آله صحبه.وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وع
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 شرح كتاب التوحيد

 معالي الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

 جعفر الطيارمسجد  المكان: هـ08/08/1439 تاريخ المحاضرة:
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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
    .نعم

بســم هللا الــرحمن الــرحيم، الحمــد هلل رب العــالمين، وصــلى هللا وســلم وبــارك علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه 
 أجمعين.

 اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
ى التوحيــد حمــ -صــلي هللا عليــه وســلم-بــاب مــا جــاء فــي حمايــة النبــي " :-رحمــه هللا تعــالى– قــال اإلمــام المجــدد

 .ه طرق الشركوسد  
ير، قال: انطلقت في وفد بني عامر    خ   فقلنـا: أنـت سـيدنا،  -صـلي هللا عليـه وسـلم-إلى النبي  عن عبد هللا بن الش  

ال ى»فقال:  ت ع  ي  د  َّللا   ت ب ار ك  و  ـض  ق  »، فقـال: ، وأعظمنـا طـوالً فضـالً  قلنـا: وأفضـلنا «الس  ، أ و  ب ع  ل ك م  ـو  ، و ال  ول ـوا ب ق  ل ك م   ق ـو 
ي ط ان   ر ي ن ك م  الش  ت ج   .جيد رواه أبو داود بسند   «ي س 

ي ـا »فقـال:  ،ا قـالوا: يـا رسـول هللا! يـا خيرنـا وابـن خيرنـا، وسـيدنا وابـن سـيدناأن ناًسـ :-رضـي هللا عنـه- وعن أنـس  
ي ط ان   م  الش  ك  و  ت ه  ل ك م  و ال ي س  ، ق ول وا ب ق و  ا الن اس  ول ه  أ ي ه  ر س  ب د  َّللا   و  م د  ع  ب  أ ن   ،؛ أ ن ا م ح  ن ز ل ت ي ال ت ي  م ا أ ح  ق  م  ف ع ون ي ف و  ت ر 

ل ن ي َّللا     .جيد رواه النسائي بسند   «-عز  وجل   -أ ن ز 
 فيه مسائل:

 الناس من الغلو. هاألولى: تحذير 
 الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له: أنت سيدنا.

ي ط ان  »لثة: قوله: الثا ر ي ن ك م  الش  ت ج   مع أنهم لم يقولوا إال الحق. «و ال  ي س 
ن ز ل ت ي»الرابعة: قوله:  ق  م  ف ع ون ي ف و  ب  أ ن  ت ر   ".«م ا أ ح 

، الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسـوله نبينـا محمـد وعلـى آلـه وأصـحابه أجمعـين
 أما بعد...

حمـى التوحيـد  -صـلي هللا عليـه وسـلم-باب ما جاء فـي حمايـة النبـي ": -رحمه هللا تعالى–يقول اإلمام المؤلف ف
وتحقيق التوحيد، وتخلـيص  الكتاب من أوله إلى آخره في تقرير التوحيد، والعناية بالتوحيد،" وسده طرق الشـرك

 من شوائب الشرك والبدع كله في التوحيد بأنواعه. التوحيد
التوحيد يحتاج إلى حماية وسد الذرائع الموصلة إليه؛ ألهميته، فإذا كانت المحرمات ُأوِصدت الطرق إليهـا هذا 

ــ ر أمــره كلهــا محرمــة حتــى النظــر ومــا فــوق ذلــك، والخلــوة، كالزنــا مــثال  جميــع األمــور التــي توِصــل إليــه، وُتيسِ 
ت الــذرائع والطــرق  ،لهــا حمايــة والســفر بــدون محــرم كلهــا مــن حمايــة هــذا البــاب، بعــض الواجبــات وِضــع وُســدَّ

 الموصلة إلى التساهل بها.
م وليس فيه...، بل بعض الطرق المشروعة أشد منه ضرر ا، لكن لما كانت الذريعة إلى   فاليسير من الربا ُمحرَّ

 آكـل الربـا وموكلـه، وكاتبـه وشـاهديه، وآكـل ؛فاعلهـا -صـلى هللا عليـه وسـلم–هذه الجريمة التي لعـن الرسـول 
ــا كمــا فــي قولــه  ـا ي ق ــوم  ال ــذ ي : -جــلَّ وعـال–الربـا ُيبعــث يــوم القيامــة مجنون  م  ين  ي ــأ ك ل ون  الر  ب ـا ال ي ق وم ــون  إ ال  ك  }ال ــذ 

} ي ط ان  م ن  ال م س   ب ط ه  الش  أوِصدت الطرق إلى هذا الباب، فالدرهم من الربا ُحرمته كما جاء فـي  [275]البقـرة: ي ت خ 
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ألخبار ما جاء، وإن كان الحديث فيه كالم، لكنه شديد، وأمره عظـيم، فتمـرٌة بتمـرتين أو صـاٌع بصـاعين بعض ا
ب ا هللال ع ن  »يدخل فيه   .«آك ل  الر  

فــالطرق والوســائل المؤديــة إلــى ارتكــاب المحظــور أو تــرك المــأمور كلهــا لهــا أحكامهــا، فالوســائل لهــا أحكــام 
ف ـر  أ ن  به ُمخلٌَّد في النار، نسأل هللا العافيـة وب! وصاحأعظم الذنالغايات، فكيف بالشرك الذي هو  }إ ن  َّللا   ال ي غ 

اء { ف ر  م ا د ون  ذ ل ك  ل م ن  ي ش  ي غ  ر ك  ب ه  و  وجميـع  ،-جلَّ وعال–فالشرك هو أعظم ما ُعصي هللا به  ،[48]النسـاء: ي ش 
ا مســدودة، ومــن ذلكــم الغلــو، وقــد تقــدم فــي بــاٍب مســتقل الصــادة عــن توحيــد هللا كلهــ ،الوســائل الموصــلة إليــه

ل و  » ل و   ماف إ ن  ، إ ي اك م  و ال غ  ل ك م  ال غ  ان  ق ب  ـر ت» ،«أ ه ل ك  م ن  ك  ـا أ ط  م  ون ي ك  ي م   ال ت ط ر  ـر  ـار ى اب ـن  م  ومـع األسـف مـع  «الن ص 
 الشرك في هذه األمة من هذا الباب. هذه التحذيرات الشديدة في مناسباٍت كثيرة بألفاٍظ صريحة وقع

مع ما جـاء  -جلَّ وعال–ُطِلبت منه الحاجات دون هللا  ،لتفريج الُكربات -صلى هللا عليه وسلم–وُدعي الرسول 
 في هذا الباب من التشديد.

صــار ديــدن ا لكثيــٍر مــن المســلمين فــي بعــض البقــاع، فالقصــائد التــي فيهــا  -عليــه الصــالة والســالم–والغلــو بــه 
ا ومساء  مثل أذكار الصباح والمساء، وهللا المستعان.الشرك األكبر ُترد    د صباح 

لحمــى التوحيــد،  -صــلى هللا عليــه وســلم–أو مــا جــاء فــي حمايــة النبــي " حمــى التوحيــد: "-رحمــه هللا–يقــول 
ــ»غيــرهم و كــأمالك الكبــار مــثال  مــن الملــوك  ،الحمــى: مــا ُيوضــع دون مــا ُيحتــاط لــه ًمــىأ ال و إ ن  ل ك  ل ــك  ح   ،«ل   م 

ًمـى» ،ويحرص عليه، ويجعل من ُيراقب من دخله أو قرب منه، وهـذا أمـٌر معـروف ل ـك  ح  أ ال و إ ن  ، أ ال و إ ن  ل ك ـل   م 
ار م ه   م ى َّللا   م ح   الذي نحن بصدده. وأعظم محارمه الشرك ،«ح 

 ة إلى الشرك.ه من باب سد الذرائع الموصلسد   ه طرق الشرك""حمى التوحيد وسد  
ير"يقول:  خ    صحابي. "عن عبد هللا بن الش  

 طالب:........
 قال؟ ماذا

 طالب:.........
 م عليه غير هذا.لكن المترجَ 

 طالب:........
ه كـل طريـٍق موصـٍل إلـى حمى جناب التوحيـد، وسـد   -صلى هللا عليه وسلم–باب ما جاء في حماية المصطفى 

ول  الشرك  ك م  ر س  اء  {}ل ق د  ج  م  ـك  لـيس لـه شـيٌء مـن الربوبيـة وَّل  ،مـن جنسـكم ،يعنـي مـنكم [128]التوبـة:  م ن  أ نف س 
ل ــي  » ،مــن فــروع األلوهيــة شــيء ــل وا ع  ص  يــًدا، و  ــر ي ع  ل ــوا ق ب  ع  ل ــوا ب ي ــوت ك م  ق ب ــوًرا، و ال  ت ج  ع  ل غ ن ــي  ،ال  ت ج  ت ك م  ت ب  ــال  ــإ ن  ص  ف 

ن ت م   ي ث  ك   .«ح 
 .طالب:.......

فيـدخل فيهـا فيـدعو،  -صـلى هللا عليـه وسـلم–نعم، أنه كان رأى رجال  يجيء إلـى فرجـٍة كانـت عنـد قبـر النبـي 
ثكم حديث ا سمعته من أبي ال  »؟ قـال: -صـلى هللا عليـه وسـلم-عـن رسـول هللا  ،عن جـدي ،فنهاه، قال: أَّل أحدِ 

يًدا ذ وا ق ب ر ي ع  ن ت م  ف إ   ،و ال  ب ي وت ك م  ق ب وًرا ،ت ت خ  ل غ ن ي أ ي ن  ك  ل يم ك م  ي ب   .«ن  ت س 
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واحـد، لكـن هـذا فـي نـوع، وذاك فـي نـوٍع آخـر مـن هـذا  الهما في هذا البـاب يصـبان فـي مصـبٍ  على كل حال ك
 الباب.

 طالب:.........
 األفعال.كما أن الشرك يحصل ب ،َّل شك أن ما ُذِكر في الترجمة األخيرة كلها أقوال، واألقوال يحصل بها الشرك

ير": -رحمـه هللا–قال  ـخ   عليـه الصـالة –صـحابي مـن بنـي عـامر الـذين وفـدوا علـى النبـي  "عـن عبـد هللا بـن الش  
ف بـن عبـد هللا بـن الشـخير َّل تحتـاج إلـى تنبيـٍه وَّل تنويـه،  ،-والسالم والوفود في سنة تسع، وشهرة ابنه مطرِ 

 وهو من سادات األمة وُعبَّادها.
ير"عــن عبــد هللا بــن ا ــخ   فقلنــا: أنــت  -صــلي هللا عليــه وســلم- رســول هللا قــال: انطلقــت فــي وفــد بنــي عــامر  إلــى لش  

ال ى»سيدنا، فقال:  ت ع  ي  د  َّللا   ت ب ار ك  و  ي  د  َّللا   »" «الس  حصر، وتعريف جزئي الجملـة يكـون علـى سـبيل الحصـر،  «الس 
ل ـد  »: -عليه الصالة والسالم–ع أنه جاء قوله م ،-جلَّ وعال–فهذا اللفظ الذي هو السيد خاص باهلل  ـي  د  و  أ ن ـا س 

م   م  »قـال:  يظة لما جاء سعد بن معاذ وهو شاكٍ وجاء في بني قر  ،«آد  ك  ـي  د  وأدلـٌة كثيـرة تـدل علـى  ،«ق وم ـوا إ ل ـى س 
نـع التفضـيل بـين جواز إطالق هذا اللفظ، لكن إذا كان الموقف والحـال ُيفَهـم منهـا الغلـو فُيـرد، كمـا أنـه جـاء م

ــاء وهللا  {يقــول:  -جــلَّ وعــال–األنبي ــض  ــى ب ع  ل  ــه م  ع  ض  ــل ن ا ب ع  ــل  ف ض  ــك  الر س  وجــاء النهــي عــن  ،[253]البقــرة: }ت ل 
ل عليه سـد البـاب النبـي  ،التفضيل ودليل الجواز في القرآن؛ لكن لئال يتطرق السامع أو المتكلم بتنقص الُمفضَّ

لوني على يون س  بن متـى»ال: فق -عليه الصالة والسالم– ألن من يقرأ في سيرته مع قومـه قـد يفهـم  ؛«ال تف ض  
ًبا{ من النقص ائ  شي يعنـي آٍت بمـا ُيـالم عليـه، مـن  [142]الصـافات: }و ه و  م ل يم { ،[87]األنبياء: }إ ذ  ذ ه ب  م غ اض 

فجاء الحسم للمـادة َّل  ،-جلَّ وعال– لكنه بصدد نبيٍ  ممن أنبياء هللا ،يسمع هذا الكالم قد يقع في نفسه شيء
أن يغلــو ُيمنــع، وإذا ُخشــي منــه أن يتــنقص ُيمنــع، وإَّل  فــإذا ُخشــي مــن المــتكلم .فــي المــدح وَّل فــي التــنقُّص
م  »فاألصل ما قاله عن نفسه  ل د  آد  ي  د  و   يقول: أنا السيد. أن وإن كان بعضهم يقول: َّل يمكن ،«أ ن ا س 
القـادة، وأكثـر مـا  ملى الفاسـق، لكـن مـع األسـف السـيادة للرجـال اسـمهم السـادة وهـوجاء منع إطالق السيد ع

 ُيطلق اآلن السيدات في مقابل الرجال، تقول: رجال األعمال وسيدات األعمال.
 على كل حال الممنوع إطالق اللفظ على الفاسق والمنافق؛ ألنه جاء فيه النص الصريح.

 طالب:.........
 من باب أولى َّل شك.

 طالب:........
 سيدة األعمال سيدته.    ،هي نفسها سيدته

ــال ى»فقلنــا: أنــت ســيدنا، فقــال: " ت ع  ــي  د  َّللا   ت ب ــار ك  و  األلفــاظ تــدل علــى أن " ، وأعظمنــا طــوالً وأفضــلنا فضــال قلنــا: «الس 
وه بهـذه األلفـاظ، لكنـه بنفسـيٍة ُمعينـة وأرادوا أن ُيكرمـ -عليـه الصـالة والسـالم–فيه غلو، جاؤوا إلى النبي  هذا
 منحى  آخر، فأرشدهم إلى ما ينفعهم ومنع ما يضرهم. اهنحن

أحيان ا يأتي الشخص وعنده تصور عن شخص مـن العظمـة، ومـن ِعظـم العلـم والديانـة، أنـا سـمعت مـن يقـول 
 فضيلة الشرع؟ ماللشيخ ابن باز: يا فضيلة الشرع، 



 1026 

 طالب:.........
 ؟ماذا

 طالب:........
 الموقف والهيبة، أخطأ، وهللا المستعان.من فضيلة الشرع،  يقول: يا

ل الناس منازلهمفالمسلم يجب عليه أن ينظر إلى ما قاله هللا وقاله ر   .سوله، وأن ُينزِ 
 طالب:.......

 كذا فقد أغضب هللا.من قال للمنافق 
 طالب:.......

 معروف هذا. ،َّل
صـارت  بضـنا مـن السـيد، كثيـر هـذه مطبوعـاتا من السـيد، قواآلن تأتي هذه األمور مطبوعة لكل أحد، استلمن

 ُتقال لكل أحد.
 طالب:........

 والمنافق كالهما، إذا كان في الفاسق والمنافق.
 وينتهي عما نهاه هللا عنه ورسوله.     ،على كل حال على المسلم أن يأتمر بأمر هللا ورسوله

ل ك م  » فقال:" ل ك م  » يعني كأنه أقرهم "«ق ول وا ب ق و    ببعضه. يعني هذا المقدار الذي ذكرتموه قولوا به أو« أ و  ب ع ض  ق و 
ي ط ان  » ر ي ن ك م  الش  ت ج  ألنه إذا ُسِكت عن مثل هذه األلفـاظ فـي هـذا الموقـف وفـي هـذا الظـرف قـد ُيقـال مـا  «و ال  ي س 

 ، وَّل تركوا هلل شيئ ا.هو أعظم منه، واستجرهم الشيطان واستدركهم إلى أن قالوا الشرك األكبر
ــــــــــــ ــــــــــــدنيا وض   رتهافــــــــــــإن مــــــــــــن جــــــــــــودك ال

 
ـــــــــــــــــم    ـــــــــــــــــوح والقل ــــــــــــــــــم الل  ومـــــــــــــــــن علومـــــــــــــــــك عل

 
 طالب:.........

البردة، كم ُنِسخت من ُنسخة، كـم ُذهِ َبـت بالتـذهيب الكامـل، وُكِتبـت بالـذهب، كـم ُعوِرضـت وُنسـج علـى منوالهـا 
ان حريص، والـذي يـتكلم بـالبردة أو بناظمهـا أو والشيط -عليه الصالة والسالم–كله من أجل هذا الغلو بالنبي 

وَّل ُيعظــم الرســول، َمــن الــذي ُيعظــم  -عليــه الصــالة والســالم–بمــن يقــرأ البــردة، ُيقــال: هــذا َّل ُيحــب الرســول 
الرسول؟ الذي ُيطيعه، ويتبع أقوالـه، ويقلـده فـي أفعالـه أو الـذي يقـول: َّل تقـل كـذا ويقـول؟ نعـم التـابع لـه هـو 

 المعظِ م.
 :.........طالب
 ؟ماذا

 طالب: ........
ل ــو  »بقولــه:  -عليــه الصــالة والســالم–علــى كــل حــال مــا حــذر عنــه النبــي  ــر ت  » «إ ي ــاك م  و ال غ  ــا أ ط  م  ــي ك  ون  ال ت ط ر 

ي م   ار ى اب ن  م ر  وكثيـٌر  ،والغلـو فـي الصـالحين علـى حـد زعمهـم -عليه الصالة والسـالم–وقع ما حذَّر منه  «الن ص 
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ممن ُيغلى بهم في تراجمهم في طبقـات الشـعراني وغيـره ليسـوا مـن الصـالح بسـبيل، بـل هـو أهـل كبـائر،  منهم
 ن يتثبت يقرأ، وهللا المستعان.أوجرائم، وترك للواجبات، من أراد 

 طالب:..........
لكن قد يقـول  ،-جلَّ وعال–من حقوق هللا  ائ  زيادة، المحبة القلبية ما فيها شيء، لكن َّل تصرف له شي هما في

وهـذا حاصـل فـي كثيـٍر مـن  -عليه الصالة والسـالم–من المسلمين في غفلة عن محبة الرسول  اقائل: إن كثير  
عليــه الصــالة –ســيرة الرســول  -عليــه الصــالة والســالم–األحــوال اإلنســان يغفــل، وإذا غفــل عــن قــراءة ســيرته 

ُتعظِ ـم قـدر الرسـول، لكـن بالقـدر و الرسـول،  والقـراءة فـي شـمائله، وخصائصـه، ومعجزاتـه تعـرف قـدر -والسالم
  ورسول َّل ُيكذَّب.       ،المشروع على أنه عبد َّل ُيعَبد

 ".رواه أبو داود بسند  جيد"
، ا قــالوا: يــا رســول هللا! يــا خيرنــا وابــن خيرنــا، وســيدنا وابــن ســيدناأن ناًســ :-رضــي هللا عنــه- وعــن أنــس  ثــم قــال: "

ـا الن ـاس  »فقال:  ـب  أ ن  ي ـا أ ي ه  ـا أ ح  ـول ه  م  ر س  ب ـد  َّللا   و  ـد  ع  م  ؛ أ ن ـا م ح  ـي ط ان  م  الش  ك  و  ـت ه  ل ك م  و ال ي س  ـو  ق   ، ق ول ـوا ب ق  ـون ي ف ـو  ف ع  ت ر 
ل ن ي َّللا    ن ز ل ت ي ال ت ي أ ن ز   ". جيد رواه النسائي بسند   «-عز  وجل  - م 

 .هخير البشر قاطبة، بل خير الخلق، وهذا َّل إشكال فيهو " يا رسول هللا! يا خيرنا وابن خيرنا"
عليـه الصـالة  –الخيريـة فـي الـدين فقـد قـال النبـي يعنـي مـن حيـث النسـب والشـرف، مقبـول، وأمـا "وابن خيرنا"

 .«إ ن  أ ب ي و أ ب اك  ف ي الن ار  »فيما ثبت عنه:  -والسالم
سـيادة الـدين َّل سـبيل لـه إليهـا؛ فوهـو كـذلك وإَّل  ،قلنـا كانـت السـيادة بالنسـبة للنسـب كمـا "وسيدنا وابن سيدنا"

 وَّل استجاب لها. ،ما أدرك الدعوة ،-عليه الصالة والسالم–ألنه ما أدرك النبي 
ي ط ان  »فقال:  م  الش  ك  و  ت ه  ل ك م  و ال ي س  ، ق ول وا ب ق و  ا الن اس  ر ي ن ك م  » هناك« ي ا أ ي ه  ت ج   .«و ال  ي س 

ول ه  أ ن ا م ح  » ر س  ب د  َّللا   و  ل ن ـي َّللا    ،م د  ع  ن ز ل ت ي ال ت ي أ ن ز  ق  م  ف ع ون ي ف و  ب  أ ن  ت ر  نحـن مـأمورون أن « -عـز  وجـل   -م ا أ ح 
فــي مقدمــة مســلم، وفــي أبــي داود  ،ُأِمرنــا أن ُننــزل النــاس منــازلهم :ُننــِزل النــاس منــازلهم، فــي حــديث عائشــة

 .«ناس  منازلهمأ نز لوا ال» :األمر
فالمسلم مـن هـذه األمـة الوسـط التـي َّل إفـراط وَّل تفـريط، فـإنزال النـاس منـازلهم مـن غيـر زيـادٍة َّل يسـتحقونها 

 من غير نقص أو إنقاص.و 
وهـو مـأموٌر بـأن  ،وُينـزل بعضـهم عـن منزلتـه ،وكثيٌر من الناس ما ُيرزق اإلنصاف، فيغلـو بـبعض األشـخاص

 ،«أ نز لـوا النـاس  منـازلهم»: -عليه الصالة والسالم-َّل شك أن في هذه مخالفة؛ لقولهُينزل الناس منازلهم؛ ألنه 
تســتهويه، والنــاس ُجبلــوا علــى ُحــب مــن أحســن، و والهــوى والــنفس وغيــر ذلــك مــن األمــور التــي تجــر اإلنســان 

 نقص.وُبغض من أساء، لكن يبقى أن هذا الحب والبغض مختوم مذموم بزمام الشرع َّل ُيزاد فيه وَّل يُ 
ل ك م  ق  »" النـاس مـن الغلـو -عليـه الصـالة والسـالم– هفيه مسـائل: األولـى: تحـذير " ـض  ق ـو  ، أ و  ب ع  ل ك م  ـو  إ ي ـاك م  « »ول ـوا ب ق 

ل و    .«و ال غ 
فيقـول: السـيد هللا؛ ألنـه ُيشـم منـه رائحـة الزيـادة، واإلطـراء " الثانية: ما ينبغي أن يقول مـن قيـل لـه: أنـت سـيدنا"

 .والغلو
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ي ط ان  »الثالثة: قوله: " ر ي ن ك م  الش  ت ج  الحق الذي قد يجر إلى الزيادة فيه، والغلو " مع أنهم لم يقولوا إال الحق «و ال  ي س 
 فيه فيدخل المحظور.

ن ز ل ت ي»الرابعة: قوله: " ق  م  ف ع ون ي ف و  ب  أ ن  ت ر  مـع أنـه أشـرف  عبد رسول، عبـد َّل ُيعَبـد، رسـول َّل ُيكـذَّب، "«م ا أ ح 
 .-جلَّ وعال-الخلق، وأكمل الخلق، وأتقاهم، وأخشاهم هلل 

 طالب:.........
 نعم لكن في السياق ما يدل على المنع.

 طالب:.........
ون ي»منع من الغلو  ون ي» قال:« ال ت ط ر  ر باألحاديث األخرى. «ال ت ط ر   ُيفسَّ

 .نعم
م ا ق د   :باب ما جاء في قول هللا تعالى" م  ال ق ي ام ة {}و  ت ه  ي و  يعًا ق ب ض  م  ر ه  و األ  ر ض  ج  ق  ق د  وا َّللا   ح    [ اآلية.67]الزمر: ر 

فقـال: يـا  -صـلي هللا عليـه وسـلم-مـن األحبـار إلـى رسـول هللا  قـال: جـاء حبـر   -رضي هللا عنه- عن ابن مسعود  
، والمــاء علــى علــى إصــبع، والشــجر علــى إصــبع  ، واألرضــين ا نجــد أن هللا يجعــل الســماوات علــى إصــبع  محمــد! إن ــ

 -صـلي هللا عليـه وسـلم-فضـحك النبـي  ،يقول: أنـا الملـكف، وسائر الخلق على إصبع، ، والثرى على إصبع  إصبع  
م  ا لقــول الحبــر، ثــم قــرأ: حتــى بــدت نواجــذه، تصــديقً  ــو  ــت ه  ي  يعــًا ق ب ض  م  ر ه  و األ  ر ض  ج  ــد  ــق  ق  وا َّللا   ح  ر  ــد  ــا ق  م  ــة {}و    ال ق ي ام 

  .[ اآلية67]الزمر:
 .، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا هللالمسلم: والجبال والشجر على إصبع   وفي رواية  
 .، وسائر الخلق على إصبع، والماء والثرى على إصبع  للبخاري: يجعل السماوات على إصبع   وفي رواية  

ن ـى، ث ـم  ي  »ا: مرفوعً  -رضي هللا عنهما– عن ابن عمر ولمسلم   ه  ال ي م  ذ ه ن  ب ي د  م  ال ق ي ام ة ، ث م  ي أ خ  م او ات  ي و  ط و ي َّللا   الس 
ون   ب ـــار  ـــن  ال ج  ل ـــك  أ ي  : أ ن ـــا ال م  ون   ؟ي ق ـــول  ـــن  ال م ت ك ب  ـــر  ـــين   ؟أ ي  ـــو ي األ  ر ض  ـــن   الســـبع ث ـــم  ي ط  ل ـــك  أ ي  : أ ن ـــا ال م  ال ه ، ث ـــم  ي ق ـــول  ـــم  ب ش 

ون  ال   ب ار  ون   ؟ج   .«؟أ ي ن  ال م ت ك ب  ر 
قـــال: مـــا الســـماوات الســـبع واألرضـــون الســـبع فـــي كـــف الـــرحمن إال  -رضـــي هللا عنهمـــا– وروي عـــن ابـــن عبـــاس

 .في يد أحدكم كخردلة  
صـلي -، قال: قال ابن زيد: حدثني أبي قـال: قـال رسـول هللا أنبأنا ابن وهب  قال: : حدثني يونس، وقال ابن جرير  

ب عة أ لق ي ت  في ت رس»: - عليه وسلمهللا سي إال  كدراهم س  بع في الك ر   .«ما السماوات الس 
مـا الكرسـي  فـي العـرش »يقـول:  -صـلي هللا عليـه وسـلم-: سـمعت رسـول هللا -رضـي هللا عنـه-قال: وقال أبـو ذر   

ل ق ة   ر ي فالة  من األرض من حديد   إال كح   .«أ لقيت بين ظ ه 
خمسـمائة  قال: بين السـماء الـدنيا والتـي تليهـا خمسـمائة عـام، وبـين كـل سـماء   -رضي هللا عنه– د  عن ابن مسعو و 

، والعرش فـوق المـاء، وهللا عام، وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام، وبين الكرسي والماء خمسمائة عام  
، ، عـن زر   د بـن سـلمة، عـن عاصـم  عـن حمـا ،أخرجـه ابـن مهـدي    .مـن أعمـالكم فوق العرش، ال يخفى عليـه شـيء  

رحمـه هللا -الحـافظ الـذهبي  هقالـ ،، عـن عبـد هللا، عـن أبـي وائـل  عـن عاصـم   ،ورواه بنحوه المسعودي ،عن عبد هللا
 : قال: وله طرق.-تعالى
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ـم  »: -صـلي هللا عليـه وسـلم-قـال: قـال رسـول هللا  -رضي هللا عنه – وعن العباس بن عبد المطلب ون  ك  ر   ه ـل  ت ـد 
؟ ــم اء  و األ  ر ض  ــي ن  الس  ــم اء  »قلنــا: هللا ورســوله أعلــم، قــال:  «ب  ــم اء  إ ل ــى س  ــل   س  ــن  ك  م  ــن ة ، و  ائ ة  س  ــم  س  م  ــير ة  خ  ــا م س  ب ي ن ه م 

ـاب   ـم اء  الس  ق  الس  ف ـو  ـن ة ، و  ائ ة  س  ـم  س  م  ـير ة  خ  ـم اء  م س  ـل   س  ك ث ف  ك  ن ة ، و  ائ ة  س  م  س  م  ير ة  خ  ـا م س  م  ـاله  ك  ل ه  و أ ع  ـف  ـر  ب ـي ن  أ س  ة  ب ح  ع 
م   ــال  ب ن ــي آد  م  ــن  أ ع  ء  م  ــي  ــه  ش  ل ي  ــى ع  ف  ل ــي س  ي خ  ، و  ق  ذ ل ــك  ــال ى ف ــو  ت ع  هللا  و  ، و  ــم اء  و األ  ر ض  أخرجــه أبــو داود  «ب ــي ن  الس 

 وغيره.
 فيه مسائل:

ت  األولى: تفسير قوله:  يعًا ق ب ض  م  م  ال ق ي ام ة {}و األ  ر ض  ج   [ اآلية.67]الزمر: ه  ي و 
 عند اليهود الذين في زمنه لم ينكروها ولم يتأولوها. الثانية: أن هذه العلوم وأمثالها باقية  
 صدقه، ونزل القرآن بتقرير ذلك. -صلي هللا عليه وسلم-الثالثة: أن الحبر لما ذكرها للنبي 

 عند ذكر الحبر هذا العلم العظيم. -صلي هللا عليه وسلم- من رسول هللاالكثير الرابعة: وقوع الضحك 
 وأن السماوات في اليد اليمنى، واألرضين في األخرى. ،الخامسة: التصريح بذكر اليدين

 السادسة: التصريح بتسميتها الشمال.
 السابعة: ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك.

 .الثامنة: قوله: كخردلة في كف أحدكم
 الكرسي بالنسبة إلى السماوات ةالتاسعة: عظم

 العرش بالنسبة إلى الكرسي. ةعظم :العاشرة
 .الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي

 .إلى سماء   الثانية عشرة: كم بين كل سماء  
 الثالثة عشرة: كم بين السماء السابعة والكرسي.

 الرابعة عشرة: كم بين الكرسي والماء.
 ماء.الخامسة عشرة: أن العرش فوق ال

 السادسة عشرة: أن هللا فوق العرش.
 السابعة عشرة: كم بين السماء واألرض.

 ثف كل سماء خمسمائة سنة.الثامنة عشرة: ك  
وهللا ســبحانه وتعــالى  ،أســفله مسـيرة خمســمائة سـنةإلــى التاسـعة عشــرة: أن البحـر الــذي فــوق السـماوات بــين أعـاله 

 أعلم.
 ".اا كثيرً وصحبه وسلم تسليمً  وصلى هللا على محمد  

في آخر أبواب هذا الكتاب المبارك النافع المـاتع الـذي َّل ُيوجـد لـه نظيـر فـي  -رحمه هللا تعالى–يقول المؤلف 
 تآليف الناس.

م  ال ق ي ام ة { باب ما جاء في قول هللا تعالى" ت ه  ي و  يعًا ق ب ض  م  ر ه  و األ  ر ض  ج  ق  ق د  وا َّللا   ح  ر  م ا ق د   ["67]الزمر: }و 
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ر ه { باب ما جاء في قول هللا تعـالى" ـق  ق ـد  وا َّللا   ح  ر  ـا ق ـد  م  مـن المفسـرين أنـه  ه كـالم كثيـروهـذا فيـ[" 67]الزمـر: }و 
 كالٌم عن المشركين الذين لم ُيوحدوه ولم يقدروه حق قدره، وأشركوا معه غيره.

ه، وَّل عـرف هللا، وَّل عظَّـم هللا، فمثـل هـذه من أشرك مع هللا غيره وسواه به هذا َّل شك أنه ما قدر هللا حـق قـدر 
-األمور من أراد أن يقدر هللا حق قدره فليلزم النصوص هو يعرف ربه من خاللها ممـا جـاء عنـه، وعـن نبيـه 

 .-عليه الصالة والسالم
لهــا وُيحرفهــا ويصــرفها عــن معانيهــا هــل يتســنى لــه معرفــة هللا  ،الــذي يقــرأ النصــوص نصــوص الصــفات ويتأوَّ

إذا جـاء يـوم القيامـة بغيـر الصـفة التـي يعرفونهـا يمتنعـون مـن  -عـزَّ وجـلَّ –ره حق قدره؟ َّل ُيمكن؛ ألنـه وتقدي
التـي يعرفونهـا، الـذي  -عـزَّ وجـلَّ –السجود كما هو معروف، وإذا جاء على صفته التي يعرفونها يسـجدون لـه 

لها علـى غيـر مـراد هللا ومـراد رسـوله  لها يعرفها؟ َّل وهللا ما يعرفها، يتأوَّ فها ويؤوِ   -عليـه الصـالة والسـالم–ُيحرِ 
ف آيـات الصـفاتأم هذا ُيتوقَّع أن يسجد  جـلَّ –كيـف يعـرف هللا  ،َّل؟ ألن المسـألة معلقـة بالمعرفـة، فالـذي ُيحـرِ 

ل ما قرأه، ثم يسجد له؟ الكيفيات هللا أعلم بها، لكـن هـذا أمـر خطيـر وعظـيم، هـذا الحـديث فيـه من خال  -وعال
ــنَّة فيهــا تفاصــيل،  هبالنســبة لهــؤَّلء مــا تقشــعر منــ الجلــود بــأن يقــول لــك: اليــد: النعمــة، ونصــوص القــرآن والسُّ

ضها إلى بعض حصـل عنـدك العلـم وفيها ذكر اليد واليدين، واليمين والشمال، وكلتا يديه يمين، فإذا ضممت بع
على طريقة أهل السنة والجماعة من إثبات ما جاء  ،تليقان بجالله وعظمته ،يدين -جلَّ وعال–القطعي أن له 

 كما جاء. -صلى هللا عليه وسلم–عن هللا وعن رسوله 
د أن هـذه المعـاني لكن َّل نعـرف الكيفيـات، المقصـو  ،-عزَّ وجلَّ –قد يقول قائل: إننا نعرف المعاني من صفاته 

التي تعرفها التي جاءت بها النصوص يعرفها، ويقذف هللا في قلبه أن هللا له الصـفات التـي جـاءت فـي كتابـه، 
ا.ائ  وهذه عقيدة، لكن الذي َّل ُيثبت صفة يعرف شي  ؟ لن يعرف شيئ 

ر ه { ق  ق د  وا َّللا   ح  ر  م ا ق د   ألنهم َّل يعرفونه فُيعظمونه. ؛[67]الزمر: }و 
م  ال ق ي ام ة { ت ه  ي و  يعًا ق ب ض  م  يعنـي فـي أعـدادها، وأنـواع مـا -في قبضـة يـده األرض جميع ـا [ 67]الزمر: }و األ  ر ض  ج 
 يوم القيامة. -فيها، كما سيأتي في حديث الحبر

ن فـي مـن أحبـار اليهـود، الحبـر: العـالم، والحبـر والبحـر يشـتركا" مـن األحبـار قـال: جـاء حبـر   عن ابن مسعود  "و 
ا فيه سعة العلم؛ ولذا ُيعبَّر عن بعض العلماء الكبار بأنه من بحـور  اَّلشتقاق، فالبحر فيه السعة، والحبر أيض 

اشـتراك العـالم مـع الِحبـر  ،العلم، ويختلفون في ضبط الحاء، فكثيٌر من اللغـويين يقـول: الِحبـر، ولعـل اَّلشـتراك
 ه وفي تعلمه وتعليمه.في مالزمته إياه طيلة عمره في كتاباته وفي ردود

 وأهل الحديث يقولون: َحبر بفتح الحاء.
ا نجـد أن هللا يجعـل السـماوات فقـال: يـا محمـد! إن ـ -صـلي هللا عليـه وسـلم-مـن األحبـار إلـى رسـول هللا  جاء حبر  "

ر عظمتها وسعتها وثقلها على إصبع واحد من أصابع الرحمن! " على إصبع    السماوات السبع التي َّل ُيتصوَّ
تصـور البحـار واألنهـار والمـاء " ، والماء على إصـبع  والشجر على إصبع  " ،كذلك السبع" واألرضين على إصبع" 

 ثقيل بالنسبة للمخلوق، الماء كله على إصبع من أصابع الرحمن.



 1031 

ا" والثرى "  بنـي سائر الخلق من " ، وسائر الخلق على إصبععلى إصبع  " يعني: التراب سواء  كان مبلوَّل  أو ناشف 
 آدم والحيوانات والطيور وغيرها كلها على إصبع.

ل ــك  »وســيأتي أنــه يهزهــا ويقــول: " يقـول: أنــا الملـك"ف ون   ،أ ن ـا ال م  ب ــار  ون   ؟أ ي ـن  ال ج  م {« ؟أ ي ـن  ال م ت ك ب  ــر  ـن  ال م ل ــك  ال ي ــو   }ل م 
والتعــاظم علــى خلــق هللا فــي الــدنيا انتهــى ملكهــم وانتهــوا معــه، وبــدل التكبــر  ،انتهــت ملــوك الــدنيا ،[16]غــافر:

 ُيحشرون أمثال الذر. 
ـــا  ،"ا لقـــول الحبـــرحتـــى بـــدت نواجـــذه، تصـــديقً  -صـــلي هللا عليـــه وســـلم-فضـــحك النبـــي "أنـــا الملـــك،  الضـــحك هن
ر ه {ثم قرأ: " بدليل للتصديق ق  ق د  وا َّللا   ح  ر  م ا ق د   .قراءة اآلية تدل على الموافقة والتصديق[" 67]الزمر: }و 

فـوا وحـذفوا  المبتدعة ماذا يقولون؟ يقولون: ضحك إنكار ا لقوله، ومـاذا عنـد اليهـود مـن العلـم؟ عنـدهم بقيـة حرَّ
وزادوا ونقصـوا، لكـن فـي بقيـة منهـا البقيـة مـاذا؟ هـذا الـذي جـاء علـى لسـان الحبـر ممـا يـدل علـى أن عنــدهم 

 بعض الحق.
فـة وما ذكره العيني عن بعض الشافعية من كالٍم قبيح يق فـة، التـوراة الُمحرَّ ول: يجوز اَّلسـتنجاء بـالتوراة المحرَّ
،  -عليه الصالة والسالم–قد ُيوجد فيها مثل هذا الكالم الصحيح الذي أقره النبي  وهذا الكالم َّل داعي له أصـال 

 لكـن مـا يوافـق شـرعنا ،ما الذي دعاه أن يقول مثل هذا الكـالم؟ المبالغـة علـى أن مـا عنـدهم منسـوخ، منسـوخ
 مثل ما جاء في كالم الحبر.    ،يجب العمل به
ر ه  ثـم قـرأ:  ،ا لقـول الحبـرحتـى بـدت نواجـذه، تصـديقً  -صلي هللا عليه وسـلم-فضحك النبي  ـق  ق ـد  وا َّللا   ح  ر  ـا ق ـد  م  }و 

م  ال ق ي ام ة { ت ه  ي و  يعًا ق ب ض  م   .يَّد ذلك باآليةلضحك للتصديق، وأمما يدل على أن ا[" 67]الزمر: و األ  ر ض  ج 
 طالب:.........

 فيه؟ ماذا
 طالب:.........

ٍ آخر يشمل الجميع.    فيه سيأتي نص 
 طالب:.........

 الحديث متفٌق عليه.
 : أنا الملك أنا هللا.، ثم يهزهن فيقوللمسلم: والجبال والشجر على إصبع   وفي رواية  "

 .، وسائر الخلق على إصبعء والثرى على إصبع  ، والماللبخاري: يجعل السماوات على إصبع   وفي رواية  
ن ـى، ث ـم  »ا: مرفوعً  -رضي هللا عنهما– عن ابن عمر ولمسلم   ه  ال ي م  ذ ه ن  ب ي د  م  ال ق ي ام ة ، ث م  ي أ خ  م او ات  ي و  ي ط و ي َّللا   الس 

ــين   ــو ي األ  ر ض  ــب ع  فــي القــرآن كالســموات، والــذي  فيــه تصــريح بــأن األرضــين ســبع« الســبع ي ط  ل ــق  س  }َّللا   ال ــذ ي خ 
} ــث ل ه ن  ــن  األ ر ض  م  م  ــم و ات  و  مــا قــال: ســبع، لكــن المثليــة هنــا تتعــين أن تكــون فــي العــدد َّل فــي  [12]الطــالق: س 

الصفة صفة األرضين تختلـف عـن صـفة السـماوات، يتعـين أن تكـون فـي العـدد، وبـيَّن ذلـك هـذا الحـديث وفـي 
 معناه أحاديث.  

ال ه  » ــم  ــذ ه ن  ب ش  ــط  « »ث ــم  ي أ خ  س  ــين  و ال م ق  ــه  ي م  ي  ك ل ت ــا ي د  م ن  و  ــين  الــر ح  ــن  ي م  ــن  ن ــور  ع  ــاب ر  م  ن  ــى م  ل  ــه نفــي  «ن  ع  ُيفهــم من
  الشمال، ولكن الحديث في صحيح مسلم ُيثبت الشمال.
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: أ ن ا ال م ل ك  » ون  أ ي ن  ا ،ث م  ي ق ول  ب ار  ون  أ ي ن  ال ج   .«ل م ت ك ب  ر 
ين  » ي ه  ي م  ك ل ت ا ي د  ليس فيها ضعيف كشمال بني آدم، وإنما من بـاب المقابلـة،  ،يعني في القوة على حدٍ  سواء «و 

ر أن اليدين في جهٍة واحدة بدَّللة هـذا الحـديث، وإَّل  ومعلوٌم أن اليمين والشمال كل منهما في جهة، وَّل ُيتصوَّ
لنــا: كلتــا يديــه يمــين وَّل نتعــدى هــذا، وفــي القــوة كلتــا يديــه يمــين، فلــيس فيهــا قويــة لــم يــرد هــذا الحــديث لقلــو 

وضعيفة مثل بني آدم اليمين أقوى مـن الشـمال، وُيوجـد عنـد بعـض النـاس الشـمال أقـوى مـن اليمـين، وبعـض 
 كلتا يديه يمين في غاية القوة. -جلَّ وعال–الناس كلتاهما سواء، لكن كالهما ضعيف، هللا 

 .........طالب:
 وهي في الصحيح إذا أمكن توجيهها، كلتا يديه يمين في القوة. ،الراوي ثقة كان أو ،ما يلزم إذا أمكن توجيهه

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
 الفضل والشرف والقوة سواء.

 طالب:........
 ولو حكم الدار قطني.

 طالب:........
ر أن كلتا يديه في جهٍة واحدة؟    ما لنا كالم، ،على كل حال هي في الصحيح  وتوجيهها ممكن، هل ُيتصوَّ

 طالب:.......
 شمال؟

 طالب:.......
 في اليد األخرى من باب أَّل ُيتصور إنسان أن هذه الشمال فيها ضعف.

 طالب:........
 نحن ما نقول بشيٍء ما جاء به النص.

ال ه  » م  ذ ه ن  ب ش  : أ ن ا ،ث م  ي أ خ  ون   ،ال م ل ك   ث م  ي ق ول  ب ـار  ون   ؟أ ي ن  ال ج  مـا فيـه َّل جبـارون وَّل متكبـرون فـي « ؟أ ي ـن  ال م ت ك ب  ـر 
 ذلك اليوم، بل من عنده وصٌف في هذه الدنيا من الجبروت ومن الِكبر ُيحشر مثل الذر، نسأل هللا العافية.       

واألرضـــون الســـبع فـــي كـــف الـــرحمن إال  قـــال: مـــا الســـماوات الســـبع -رضـــي هللا عنهمـــا– وروي عـــن ابـــن عبـــاس"
الخردلة واحدة الخردل، وهي من أصغر المخلوقات إن لم تكن أصغرها، قال بعضهم: هي " في يد أحـدكم كخردلة  

الهبــاء الــذي ُيــرى فــي النوافــذ مــع الشــمس، فمــا وزنهــا؟ ومــا مقــدارها؟ والمقصــود الســماوات الســبع واألرضــون 
 .إال كخردلة  في يد أحدكم"" السبع في كف الرحمن يعني كال شيء

 طالب: ........
 .نعم

 طالب:.......
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 بالنسبة للعدد.
 طالب:........

على كل حال نقف حيثما وِقفنـا، والتفاصـيل الزائـدة والـدخول فـي التفريعـات وكـذا التـي قـد تحمـل بعـض النـاس 
 على الشرك نقف على ظاهرها.

 طالب:........
بظاهره، وَّل ُنغرق في التفاصيل؛ ألن هذه التفاصـيل أوقعـت بعـض النـاس على كل نحن حال نتكلم على النص 

 أوقعته في أن يخوض في شيٍء في قدٍر زائد على ما ينبغي أن ُيقال.   ،وهو في األصل من أهل التحقيق
ابـن  قـال: قـال" عبـد هللا اإلمـام الجليـل" أنبأنـا ابـن وهـب  "قـال:  بـن عبـد األعلـى" ا: حـدثني يـونسوقال ابـن جريـر  "

: -صلي هللا عليه وسـلم-قال: قال رسول هللا " زيد بن أسلم" حدثني أبي"قال:  عبد الرحمن بن زيد بن أسلم" زيد
ب عة أ لق ي ت  في ت ـرسما السماوات الس  » سي إال  كدراهم س  دراهم يعني العمالت المضروبة من الفضـة، " «بع في الك ر 

 والدراهم حجمها ما هي بكبيرة صغيرة.
 دراهم سبعة.« لق ي ت  في ت رسأ  »
ــة  »يقــول:  -صــلي هللا عليــه وســلم-ســمعت رســول هللا : قــال: وقــال أبــو ذر   " ل ق  مــن  مــا الكرســي  فــي العــرش إال كح 

ل  « »حديد    .بإسكان الالم، وفتح الالم نص ابن حجر على أنها شذوذ« ق ة  من حديد  كح 
ل  » ر ي فالإال كح   .«ة  ق ة  من حديد  أ لقيت بين ظ ه 
الكرســي علــى عظمتــه وهــو موضــع القــدمين فــي العــر  أعظــم  يعنــي علــى عظمتــه،« مــا الكرســي  فــي العــرش»

ل  » المخلوقات في مفازة، فـالفالة علـى سـعتها وعظمتهـا الكرسـي « فالة  من األرضفي ق ة  من حديد  أ لقيت إال كح 
 ر .فيها كالحلقة التي ُتلقى في هذه الفالة الكبيرة بالنسبة إلى الع

خمسـمائة  قال: بين السماء الدنيا والتي تليها خمسـمائة عـام، وبـين كـل سـماء   -رضي هللا عنه– عن ابن مسعود  و "
، والعرش فـوق المـاء، وهللا عام، وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام، وبين الكرسي والماء خمسمائة عام  

السنين إذا جمعنا بين كل سماٍء والتـي تليهـا خمسـمائة  كم عدد" من أعمـالكم ال يخفى عليه شيء  و فوق العرش، 
 َّلف وخمسمائة.آعام في سبع سموات ثالثة 

 طالب:.......
 َّلف وخمسمائة.آثالثة 

 طلب:........
 سبعة في الخمسمائة.

 طالب:.......
 َّلف وخمسمائة، وِكثف كل سماء خمسمائة.آنعم السابعة ثالثة 

 طالب:.......
 َّلف.آنعم سبعة 

 :.......طالب
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ا، أهـل الفلـك  هللا أعلم هم يقولون في السنوات الضوئية هم يضطرون إلى أن يقولوا: ضوئية؛ ألنها سريعٌة جدًّ
يقولون: الجزء من مليون جزء من السنة الضوئية يقولون يعبرون بتعبيرنا يقولون: تصل به مكة من بلٍد مـن 

ا  ،َّلف السـنين تصـل مكـةآء من كـذا مـن ن في إصداراتهم الجديدة تصل في الجز والرياض، الفلكي ذكـروا أعـداد 
لم أضبطها، ويقولون: سبب تعبيرهم بالسـنوات الضـوئية، ولـم يقولـوا بسـنواتنا وتقـديرتنا، قـالوا: ألن األوراق َّل 

وَّل تـدركها عقولنـا، وكـل هـذا مـن بـاب عظمـة هللا  ،أمور مهولـة ،من سنواتنا جعلوهايعني لو  ،تحتمل األسفار
 .   -جلَّ وعال -وتعظيم هللا

عــن حمــاد بــن  ،مــن أعمــالكم أخرجــه ابــن مهــدي    ال يخفــى عليــه شــيء  و والعــرش فــوق المــاء، وهللا فــوق العــرش، "
 ".سلمة

ب عةما السماوات الس  »الذي رواه ابن جرير  ا،هذا الخبر قالوا: إن فيه ضعف    سي إال  كدراهم س  قـالوا: « بع في الك ر 
  زيد بن أسلم ضعيف. عبد الرحمن بن ،فيه ضعف

عـن " ابن ُحبيش" عن زر   " بن أبي النجود القارع المشهور" اعن حماد بن سلمة عن عاصم   ،أخرجه ابن مهدي   "
، عن عبـد عن أبي وائل  " المذكور ابن أبي النجود" عن عاصم   ،ورواه بنحوه المسعودي"وقد  ابن مسعود" عبد هللا

 يعني فـي كتـاٍب لـه سـمَّاه )العلـو للعلـي الغفـار( -رحمه هللا- حافظ الذهبيال" الذهبي هقال ، عن ابن مسعود،هللا
 والكالم في أبي عبيدة بن عبد هللا بن مسعود معروف." قال: وله طرق "

عليــه الصــالة –ثابتــٌة بالنصــوص القطعيــة مــن كتــاب هللا وُســنَّة نبيــه  -جــلَّ وعــال–وعلــى كــل حــال عظمــة هللا 
 .-والسالم

 إن شاء هللا. ،ةوُنكمل بعد الصال 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

، الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسـوله نبينـا محمـد وعلـى آلـه وأصـحابه أجمعـين
 أما بعد...

 : -رحمه هللا تعالى–فتكملة  للتعليق على الباب األخير من كتاب التوحيد، قال 
 .-صلى هللا عليه وسلم-عم رسول هللا  "وعن العباس بن عبد المطلب"
؟»: -صلي هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا " ـم اء  و األ  ر ض  ـم  ب ـي ن  الس  ون  ك  ر  للتنبيـه  ؛يـؤتى بمثـل هـذا" «ه ل  ت د 

 لينتبه السامع لما ُيلقى إليه، وليس المراد به حقيقة اَّلستفهام.   ،ولفت اَّلنتباه
 على هللا في حياته صحيح. -عليه الصالة والسالم–عطف الرسول  ،مثل هذا العطف" مقلنا: هللا ورسوله أعل"
فـي المسـائل الشـرعية الرسـول أعلـم، هللا ورسـوله  -عليـه الصـالة والسـالم–بعـد وفاتـه " قلنا: هللا ورسـوله أعلـم"

عليـه –قـد مـات  -معليـه الصـالة والسـال–فبعـد وفاتـه  ،أعلم فيما يتعلق بالمسائل الشرعية، وأمـا مـا عـدا ذلـك
 َّل يعلم من أمور هذه الدنيا شيئ ا. -الصالة والسالم

ــل   »قــال: " ك ث ــف  ك  ــن ة ، و  ائ ة  س  ــم  س  م  ــير ة  خ  ــم اء  م س  ــم اء  إ ل ــى س  ــل   س  ــن  ك  م  ــن ة ، و  ائ ة  س  ــم  س  م  ــير ة  خ  ــا م س  ــير ة   ب ي ن ه م  ــم اء  م س  س 
ن ة ، و   ائ ة  س  م  س  م  م اء  بين خ  ة   الس  اب ع  ق   والعرش الس  ـال ى ف ـو  ت ع  هللا  و  ، و  ـم اء  و األ  ر ض  ـا ب ـي ن  الس  م  ـاله  ك  ل ه  و أ ع  ـف  ر  ب ي ن  أ س  ب ح 
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م   ،فـوق عرشـه ذ ل ك   ـال  ب ن ـي آد  م  ـن  أ ع  ء  م  ـي  ل ي ـه  ش  ـى ع  ف  ل ـي س  ي خ  َّل تخفـى  ،يعنـي وَّل غيـره َّل يخفـى عليـه شـيء« و 
 هذه المسافات َّل تخفى عليه خافية. عليه خافية على بعد

م  » م ال  ب ن ي آد  ء  م ن  أ ع  ي  ل ي ه  ش  ف ى ع  ل ي س  ي خ    .يعني وَّل من غيرهم «و 
 لكن يشهد له ما تقدم من األحاديث. ،والكالم في الحديث معروف" أخرجه أبو داود وغيره"

 طالب:.......
ة عام كله، يدخل في بعض الروايات أشياء زائـدة أو مـا المسألة يعني المسألة متسقة خمسمائة عام، خمسمائ

 يضر، المسكوت عنه ما يؤثر في المذكور.
 طالب:......

 حديث العباس مرفوع ُمصرَّح برفعه." -صلي هللا عليه وسلم -قال: قال رسول هللا"
  ."أخرجه أبو داود وغيره"

ئله كثيـرة، ولكـن تعرفـون الطريقـة فـي المؤلفـات ومسـا ،والباب كمـا رأيـتم طويـل ،"فيه مسائل" :-رحمه هللا–قال 
كلها إَّل ما ندر، أنه إذا قربت النهاية ُحثت المطي، كالمسافر إذا قرَّب إلى الوصول شد على الراحلة، وتجـدون 

مؤلفـات أهـل العلـم أنـه كلمـا بعـد العهـد ضـعف الجهـد، واستشـرف النـاس النهايـة، وانظـروا فـي  ،في المؤلفـات
 الحديث وغيرها.التفاسير، وشروح 

 وننظر في المسائل. ،على كل حال هذا الحاصل
  "فيه مسائل:: -رحمه هللا تعالى–يقول 

م  ال ق ي ام ة {األولى: تفسير قوله:  ت ه  ي و  يعًا ق ب ض  م  هذا تقدم فـي الترجمـة أن األرض والمـراد [" 67]الزمر: }و األ  ر ض  ج 
ــت ه { جــنس األرض بمــا يشــمل الســبع ــة {يعنــي فــي قبضــته عــزَّ وجــلَّ "[ 67لزمــر:]ا }ق ب ض  م  ال ق ي ام  [ 67]الزمــر: }ي ــو 

 اآلية".
" ولم يتأولوها ،لم ينكروها -صلى هللا عليه وسلم-عند اليهود الذين في زمنه  الثانية: أن هذه العلوم وأمثالها باقية  "

مـن ُغـالة المبتدعـة، وهـم اليهـود، فكأنه يقول: هم في هذا الباب خيٌر ممن ُينكر ما جاء عن هللا وعـن رسـوله 
 فالحق مقبوٌل ممن جاء به، والباطل مرفوض ممن قال به. 

 ؛-عليــه الصــالة والســالم–فضــحك النبــي " صــدقه -صــلي هللا عليــه وســلم-الثالثــة: أن الحبــر لمــا ذكرهــا للنبــي "
ا له موجود، نزل قبل ذلـك، فـالنبي القرآن نزل في تقرير هذه المسألة وإَّل هو " ونزل القرآن بتقرير ذلك" ،تصديق 

َّل أن القـرآن نـزل  ،قرأ القرآن قرأ اآلية من باب التصديق والموافقة لما جاء بـه الحبـر -عليه الصالة والسالم–
 في هذه الحادثة.

أنـه َّل  -عليـه الصـالة والسـالم–وعادتـه " -صـلي هللا عليـه وسـلم-مـن رسـول هللا الكثيـر الرابعة: وقوع الضـحك "
 ضحك. -جلَّ وعال-يتبسم، لكن في هذه المسائل العظام والتعظيم هلل  وإنما يضحك،

بعـض النـاس إذا " عند ذكر الحبر هذا العلـم العظـيم -صلي هللا عليه وسلم-من رسول هللا الكثير وقوع الضحك "
؟ -عليـه الصـالة والسـالم-يبكي، فهل هو مخالف لضـحكه  -جلَّ وعال–سمع هذه األمور من باب تعظيمه هلل 

يبكي تعظيم ا هلل؛ ألنه قد تأتي آيات في القرآن وُتتلى على الناس، وفيها من تعظيم هللا ما فيها فيكون تعظيم ا 
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َّل اسـتخفاف ا بحـق  -عليـه الصـالة والسـالم–له وخشية  منه، وإجالَّل  له، فما جاء في هذا الحديث مـن ضـحكه 
ا لما جاء به هذا الحبر و  -جلَّ وعال–هللا  جـلَّ –الموافقة؛ ألن النصوص التي جـاء فيهـا تعظـيم هلل وإنما تصديق 
والخـوف منـه، وهـذا كلـه يسـتدعي  -جـلَّ وعـال–تقتضي تعظيمه وقدره حق قـدره، واستشـعار خشـية هللا  -وعال

وبكــى مــن  -جــلَّ وعــال–تقــى النــاس وأخشــاهم هلل أوهــو  -عليــه الصــالة والســالم–البكــاء، وَّل يعنــي أن النبــي 
 وفي قيامه، وفي سائر أحواله عليه الصالة والسالم.خشيته في صلواته، 

قد يقول قائل: نسمع من الُعباد ومن غيرهم، ونسمع ما جاء عن خيار األمة من الصحابة والتابعين ما يحصل 
إنمـا  -عليـه الصـالة والسـالم–لهم من تعظيم هللا وخشـيته، والبكـاء عنـد ذلـك، وهـذا مـن المـواطن، لكـن النبـي 

 ظم راجحة وهي إثبات ما ذكره الحبر والموافقة عليه. ضحك لمصلحٍة أع
وليس من عادتـه أن يضـحك فضـال  عـن أن يكـون " -صلي هللا عليه وسلم-من رسول هللا الكثير وقوع الضحك "

 ضحكه كثير ا، يضحك لكن َّل ُيسمع له صوت، وأقرب ما يكون إلى التبسم.
 طالب:.......

 ؟ماذا
 طالب:.......

 معناه أنه كثير. ،ه تبدو نواجذهللدَّللة على كثرت
 طالب:.......

 كثير؟ ما عندك كثير؟ هما في "وقوع الضحك الكثير"
 طالب:.......
 النسخة عندك.

 على كل حال هو موجود في نسخة ُمحققة على ثالثين نسخة.
 طالب:........

عليـه الصـالة –القهقهـة  وكونه تبدو نواجذه ما هي المسألة من ضحكٍة يسيرة تبدو نواجذه، ولـيس مـن عادتـه
مـن جهـة، وإثبـات لهـذا التعظـيم،  -جلَّ وعـال–لكن هذا المقام يقتضي مثل هذا؛ ألنه مقام تعظيم هلل  -والسالم

 من يهودي. ،ومن خصم
 .           -جلَّ وعال -الذي فيه تعظيم هللا "عند ذكر الحبر هذا العلم العظيم"

يقـول: جـاء التصـريح " ماوات فـي اليـد اليمنـى، واألرضـين فـي األخـرى وأن السـ ،الخامسة: التصـريح بـذكر اليـدين"
ا   وذكرنا ما يتعلق بذلك في الدرس. ،-جلَّ وعال–ن كلتا يديه يمين أبأنها بشماله، وجاء أيض 

ــين  »وَّل محظــور فــي ذلــك إَّل مــن بــاب " السادســة: التصــريح بتســميتها الشــمال" ــه  ي م  ي  ك ل ت ــا ي د  بمعنــى فــي القــوة « و 
لشـرف والقـدر كلتـا يديــه يمـين؛ ألن الشـمال بالنسـبة للمخلــوق فيهـا نـوع نقـص؛ ولــذلك ُتسـتعمل فـي األمــور وا

 الدون، وأما المواضع الشريفة فُتستعمل لها اليمين. 
ويهزهـا كأنهـا َّل شـيء وهـي  ،ه أو على إصبعينأنه يضعها في يم" السابعة: ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك"

ون  »واألرضين السبع، فيقول: السموات السبع  ب ـار  اآلن ومـر علـى مـر العصـور مـن الجبـابرة « أ ن ا ال م ل ك  أ ي ن  ال ج 
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ل ـى{ -نسـال هللا العافيـة–والمتكبرين من َّل يرى غيـره، ومـن ادعـى الربوبيـة  ب ك ـم  األ ع  ـال  أ ن ـا ر   [24]النازعـات: }ف ق 
 بأقدامهم.ويأتون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس 

 .الثامنة: قوله: كخردلة في كف أحدكم"
 .الكرسي بالنسبة إلى السماوات ةالتاسعة: عظم

ــى " العــرش بالنســبة إلــى الكرســي ةعظمــ :العاشــرة الســماوات كــدراهم ســبعة، دراهــم قطــع مــن النقــود بالنســبة إل
 في فالة.   الكرسي، والكرسي الذي هو موضع القدمين كما في تفسير ابن عباس: كحلقٍة ُألقيت

ــر الكرســي بــالعر ، ويــأتي يــوم القيامــة وُيوَضــع لــه  ؛"الحاديــة عشــرة: أن العــرش غيــر الكرســي" ألن بعضــهم فسَّ
 كرسي، لكن الكرسي غير العر . 

  خمسمائة عام." إلى سماء   الثانية عشرة: كم بين كل سماء  "
 خمسمائة." الكرسيبين الثالثة عشرة: كم بين السماء السابعة و "
 كذلك. كم؟" رابعة عشرة: كم بين الكرسي والماءال"
وفـوق العـر  رب -قالـه ابـن رواحـة–وأن عـر  هللا فـوق المـاء طـاٍف  "الخامسة عشرة: أن العـرش فـوق المـاء"

   العالمين.
 السادسة عشرة: أن هللا فوق العرش."

 كما تقدم." السابعة عشرة: كم بين السماء واألرض
  يعني كم يكون المجموع؟" خمسمائة سنة ثف كل سماء  الثامنة عشرة: ك  "

 طالب:........
 عندك؟

 طالب:........
 َّلف وخمسمائة.نعم ثمانية آ

وهللا سـبحانه وتعـالى  ،أسـفله مسـيرة خمسـمائة سـنةإلـى التاسعة عشرة: أن البحر الـذي فـوق السـماوات بـين أعـاله "
 ".أعلم

 م تسليم ا كثير ا.وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسل
وبهذا نكون انتهينا من التعليـق علـى هـذا الكتـاب المبـارك الـذي تـم فـي ثـالث دورات: كـل دورٍة الـدورة األولـى: 

 أكثر؟ من يذكر؟  أم أسابيع، الثانية: أسبوعان، والثالثة آخر دورة هنا: أسبوع واحد  ةثالث
 طالب:........

 اخُتصرت على كل حال.
 طالب:........

 ة أبواب.أربع
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ثم ُضم إلى الجـدول بـدَّل  مـن الـدورات فُأكِمـل فيـه دروس سـنتين علـى المعتـاد عنـدنا مـع تـرك الـدروس أوقـات 
اَّلمتحانات، ووقت الصيف مما يطول أمده يصل إلى خمسة أشهر، لكن أعان هللا على إكمالها على وجٍه كمـا 

 رأيتم من الضعف والتقصير، وهللا المستعان.
 وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وصلى هللا وسلم 

 طالب:.......
إن شاء هللا األسـبوع الثـاني مـن الفصـل األول، وأشـرنا فـي مناسـبات وفـي بعـض الـدروس  القادمالبديل السنة 

 يكون النونية إن لم يعترض من يعترض، ويستطيلون المدة، وهللا المستعان.أن إلى أن البديل احتمال 
 في وقته إن شاء هللا.

 طالب:........
 اليوم؟ تاريخ اليوم؟ 

 طالب:.......
 اليوم الثامن، الثالثاء الثامن من شهر شعبان سنة تسٍع وثالثين وأربعمائة وألف.

 


